
ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Sida 

 2007-10-29 1-4 
   

 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid Ungdomshuset  14.00 – 15.25 
Beslutande Thomas Olson (fp), ordf 

Jan Hagelbrand (c) 
Thomas Fridlund (c) i stället för Leif Larsson (c) 
Ulla-Britt Johansson (c) 
Kjell Lindstedt (s) 
Mikael Norén (s) 
Patrik Sandvall (m) 

Övriga deltagande Lillemor Hårdstedt (kd) 
Lars-Rune Hägg, Gatu- och enhetschef, § 98 
Åke Andersson, ekonom 
Tommy Jingfors, förv chef; föredragande och sekreterare 
 

Utses att justera Ulla-Britt Johansson 
Justeringens  
plats och tid  
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 98-99 

Tommy Jingfors  

Ordförande 
  

Thomas Olson 

Justerande 
 

Ulla-Britt Johansson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
Sammanträdesdatum 2007-10-29 
Datum för 
anslags uppsättande 2007-10-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2007-11-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Samhällsbyggnadskansliet, Norrtulls förvaltningsbyggnad, Åmål 

Underskrift 
……………………………………………………. 
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SBN § 98 dnr 049/07 
 
SBNs AU § 62  
 
Budget 2008 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors och ekonom Åke Andersson redogör för de 
nya förutsättningarna för budget 2008. Samhällsbyggnadsnämnden har fått en 
neddragning med 400 000 kr i driftbudgeten och en minskning med 5 770 000 
kr i investeringsbudgeten, från begärda 18 770 000 kr till 13 000 000 kr.  
 
Arbetsutskottet diskuterar ingående driftbudgeten och investeringsbudgeten. 
Dessutom diskuteras utvecklingsplanen för Örnäs camping. 
 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra följande förändringar i 
driftbudgeten, 
- minska vinterväghållningen med 175 000 kr  
- minska timvikarier med motsvarande 60 000 kr 
- minska de övriga kostnaderna inom enheterna Kansli och Turism & Fritid 

med 102 000 kr 
- öka intäkterna i gästhamnen med 13 000 kr samt inom kanslienheten med 

50 000 kr. 
 
Arbetsutskottet konstaterar att förändringarna av driftbudgeten är en 
anpassning till 2007 års preliminära bokslut. 
 
I investeringsbudgeten beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om följande 
förändringar, 
- minska kostnaden för GEO-undersökningar med 150 000 kr, från 350 000 

kr till 200 000 kr och flytta fram kostnaden på 150 000 kr till 2009 
- minska parkförnyelsen från 200 000 kr till 100 000 kr 
- minska investeringen i motionsspår från 150 000 kr till 100 000 kr 
- minska investeringskostnaden på nytt ridhus från 2 000 000 kr till 1 600 

000 kr 
- minska investeringen i mark- och ljusarbeten vid Båt- och segelcenter 

samt B-hamnen från 250 000 kr till 150 000 kr 
- minska förstärkningsarbeten i gator från 500 000 kr till 300 000 kr 
- minska beläggningsunderhållet från 2 500 000 kr till 2 000 000 kr 
- minska satsningar i centrumutveckling från 750 000 kr till 250 000 kr 
- minska investeringar i trafikbelysningen från 400 000 kr till 200 000 kr 
- ta bort byte av kranbil och ersätt med leasingavtal 
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- flytta fram investeringen i ny bubbelpool vid simhallen på 700 000 kr till 
2009 

- minska utvecklingsåtgärderna vid Örnäs camping från 1 000 000 kr till 
230 000 kr 

- minska investeringen och antalet toaletter för evenemang, från 100 000 kr 
till 50 000 kr 

- minska investeringen vid Ängebytjärnet från 250 000 kr till 200 000 kr 
 
 För de taxefinansierade verksamheterna föreslås att utbyte av ny sopbil på 
 2 000 000 kr framflyttas till 2009. 
 
 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda en leasingkostnad för 

kranbilen som ska jämföras med att kommunen tar upp kostnaden i 
investeringsbudgeten. 

 
 Arbetsutskottet ger också förvaltningen i uppdrag att inkomma med en 

handlingsplan och tidsplan innehållande ekonomiska förutsättningar för en 
långsiktig utveckling av Örnäs camping. Alternativa lösningar för 
investeringar kan diskuteras.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar ingående drift- och 
investeringsbudgeten utifrån de nya direktiven. Ekonom Åke Andersson 
redogör för en preliminär kostnad för leasing av en kranbil.  
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
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SBN § 99 
 
Rapporter och meddelanden 
 
- Kjell Lindstedt rapporterade från Vänerdagen i Säffle 25 oktober.  

 
- Patrik Sandvall informerade om möte i arbetsgruppen för bildande av 

vattenskyddsområden 
 

- Tommy Jingfors rapporterade från möte med risk- och 
sårbarhetskommisionen i Karlstad 24 oktober. 

 
- Tommy Jingfors informerade om förvaltningens plusjobb. 

 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 
Rapporter och meddelanden läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


