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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset 08:00-12:10 

Beslutande Michael Karlsson (S) 

Ewa Arvidsson (S) 

Olof Eriksson (S) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Magnus Nilsson (MP) 

Birgit Karlsson (MP)  

Anne Sörqvist (C) 

Christer Törnell (KD) ersätter Sven Callenberg (C) 

Barbro Gustafsson (M)  

Ulla Berne (M) ersätter Johan Paulsson (M) 

Thomas Olson (FP) 

 

Övriga deltagande Barbro Axelsson (S) 

Jan-Eric Thorin (FP)  

Kommunchef Jeanette Lämmel  

Kanslichef Ida Rådman 

Ekonomichef Patrik Eurenius §§ 234-246, 248-251 

It-chef Pontus Karlsson §§ 244-245 

Såab:s vd Magnus Dalsbo § 244 

Eu-handläggare Kristin Günther § 240 

 

 

 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 234-251 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Barbro Gustafsson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Kommunstyrelsen Organ  

  

Sammanträdesdatum 2014-10-15 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-10-17 
Datum för 

anslags nedtagande  

2014-11-08 

 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 234 

KSTU §  

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs. 

___________________ 
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KS § 235 

KSAU § 128   dnr KS 2014/240 

 

Ekonomiprognos augusti månad 2014 

 

Ekonomiprognos per augusti månad daterad 18 september 2014 behandlas. 

 

Det prognostiserade resultatet efter augusti månads utgång uppgår för kommunen som helhet till plus 

8 764 000 kronor. 

 

Underskott prognostiseras av kommunstyrelsen på minus 1 951 000 kronor, kommunstyrelsens 

integration- och arbetsmarknad på minus 3 800 000 kronor samt vård- och omsorgsnämnden på minus 

6 593 000 kronor. 

 

Överskott prognostiseras av barn- och utbildningsnämnden på 171 000 kronor samt 

finansförvaltningen i form av skatte- och utjämningsbidrag. Detta resultat beräknas förbättras med 

20 937 000 kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 236 

KSAU § 131   dnr KS 2014/246 

 

Extra personal till Rösparksskolan, kostenheten 

 

Antalet elever vid Rösparksskolan har successivt ökat från och med höstterminen 2013, vilket har 

medfört ökad arbetsbelastningen för kostpersonalen vid mottagningsköket på Rösparkskolan.  

 

För att kunna utföra den service som skolan efterfrågar vid lunch och mellanmålsserveringen och 

samtidigt ha en rimlig arbetsbelastning för kostpersonalen bedömer kostenheten att bemanningen 

behöver utökas med 50 %. Utökningen är tillfällig mellan den 15 september 2014 till och med 12 juni 

2015. Utökningen kan komma att permanentas om antalet elever läsåret 2015/2016 fortsätter att ligga 

på samma nivå som 2014/2015. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka kostenhetens driftsbudget 2014 

med 130 000 kronor och 2015 med 190 000 kronor för att tillfälligt utöka bemanningen vid 

mottagningsköket på Rösparksskolan. De 130 000 kronorna belastar finansförvaltningen, ansvar 91, 

verksamhet 9090 och gottskrivs ansvar 2112, verksamhet 041, objekt 4210. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka kostenhetens driftsbudget 2014 

med 130 000 kronor och 2015 med 190 000 kronor för att tillfälligt utöka bemanningen vid 

mottagningsköket på Rösparksskolan. De 130 000 kronorna belastar finansförvaltningen, ansvar 91, 

verksamhet 9090 och gottskrivs ansvar 2112, verksamhet 041, objekt 4210. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kostenheten 
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KS § 237 

KSAU § 130   dnr KS 2014/107 

 

Taxa för yttre hemtjänsten 2015 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic och controller Helene Andersson integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen behandlas. 

 

År 2013 var prisbasbeloppet 44 500 kronor och under 2014 sänktes prisbasbeloppet till 44 400 kronor 

och taxorna blev därmed oförändrade. År 2015 är prisbasbeloppet beräknat till 44 500 kronor. 

Förslaget innebär att taxorna lämnas oförändrade även under 2015 enligt följande: 

 

Snöskottning framför entré 100 kr/tillfälle 

Snöskottning utanför garage 100 kr/tillfälle 

Transport av trädgårdsavfall 200 kr/tillfälle 

Personaltid tillkommer  95 kr/timme och person 

 

Övriga insatser; 

Gräsklippning mm  95 kr/timme och person 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för yttre hemtjänst för 2015. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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KS § 238 

KSAU § 136   dnr KS 2013/306 

 

Motion – en utvecklad hantering vid Östby återvinningsstation – yttrande från teknik och fritid 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion daterad 20 oktober 2013 från Christer Törnell (KD) och Harald Hårdstedt (KD).  

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 26 augusti 2014. 

3. Tjänsteskrivelse från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff och förvaltningschef Helen 

Halvardsson. 

 

Christer Törnell (KD) och Harald Hårdstedt (KD) skriver i sin motion att mycket av det som lämnas 

vid Östby återvinningsstation går att ta till vara och användas ytterligare gånger och att 

gasåtervinningen är ett bevis på detta. Motionärena vill att teknik- och fritidsförvaltningen ser över 

möjligheten att lämna så kallade second-handgods vid Östby samt den vidare hanteringen av detta 

gods.  

 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål skriver bland annat att man arbetar med att ta fram en 

ny gemensam renhållningsordning för de båda kommunerna. Målet är att ha denna färdig för beslut i 

kommunfullmäktige i Säffle och Åmål under 2014. I renhållningsordningens avfallsplan ingår en 

ökad återanvändning som en del av de åtgärder som planeras utföras. Motionens förslag om utredning 

kommer att uppfyllas i och med att avfallsplanen tas fram.  

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att motionen anses besvarad i och med yttrandet. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Christer Törnell (KD) 

Harald Hårdstedt (KD) 
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KS § 239 

KSTU § 72 KS 2012/325 

 

Upphävande av beslut angående återrapport av renovering av hiss i kulturhuset 

 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Maria Kumm från 9 september 2014 behandlas. 

 

Under tiden som förvaltare gjorde Åmåls kommunfastigheter AB (Åkab) en inventering av hissen i 

kulturhuset (fastigheten Duvan 7). Nya regelverk krävde ombyggnation av befintlig hiss. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 att godkänna att Åkab genomförde en upphandling och 

ombyggnation av hissen (KS § 255). Samtidigt beslutades att frågan om finansiering skulle 

överlämnas till kommunfullmäktige när en mer precis kostnadsberäkning inkommit.  

 

Kommunfullmäktige har därefter beslutat att sälja fastigheten till Åkab (26 februari 2014 KF § 7). 

Därmed blir beslutet om återrapport avseende kostnader för renovering inte längre nödvändigt. 

 

Vid tillväxtutskottets möte klargörs att de kostnader som ombyggnationen medför läggs på hyran och 

kommer att rymmas inom befintlig budget hos berörda verksamheter. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om återrapport gällande finansiering av ombyggnad 

av hiss i kulturhuset upphävs. Frågan är inte aktuell längre eftersom Åmåls kommunfastigheter AB 

numera äger kulturhuset. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om återrapport gällande finansiering av ombyggnad 

av hiss i kulturhuset upphävs. Frågan är inte aktuell längre eftersom Åmåls kommunfastigheter AB 

numera äger kulturhuset. 

__________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-15 9(18) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 240 

KSTU § 73 KS 2013/21 

 

Ansökan till ICLD gällande samarbete med Kina   

 

Tjänsteskrivelse från verksamhetsledare Anna Lundin från 23 september 2014 behandlas. 

 

EU-handläggare Kristin Günther redogör för ärendet. Åmåls kommun har sedan många år tillbaka 

letat efter passande kinesiska samarbetspartners. Tidigare ansökan har skickats in men utan positivt 

resultat, detta då kommunen inte varit redo för att starta ett projekt med Kina tidigare eller hittat den 

rätta samarbetspartnern. På grund av omfattande kinesisk byråkrati har förfrågan gått till två städer, 

dels Dunhuang stad som ligger i Gansu provinsen nordvästra Kina och dels Yichun stad i 

Heilongjiang-provinsen nordöstra Kina. Dessa båda städer är relativt små med 186 027 invånare 

respektive 1 148 126 invånare. Dunhuang har svarat på vår förfrågan och ställer sig positiva till ett 

framtida samarbete med Åmål. 

 

Utvecklingsenheten föreslår att kommunen skickar in en ansökan till ICLD (internationellt centrum 

för lokal demokrati) för kommunalt partnerskap med Kina. Kommunalt partnerskap är ett Sida-

finansierat program som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar till hållbar, lokal 

demokratiutveckling i Sverige samt dess samarbetsländer. I första hand skickas en ansökan in 

gällande förberedelsefas.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en ansökan ska skickas till ICLD gällande förberedelsefas för 

samarbete med Dunhhuang stad, Kina. De ekonomiska konsekvenserna ska utredas. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en ansökan ska skickas till ICLD gällande förberedelsefas för 

samarbete med Dunhhuang stad, Kina. De ekonomiska konsekvenserna ska utredas. 

 

Reservation 

Christer Törnell (KD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Barbro Gustafsson (M) och Ulla Berne (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Moderaterna i Åmål anser inte att det finns någon relevans i att Åmåls kommun ska söka kommunalt 

partnerskap i Kina. 

__________________ 

Protokoll skickas till: 

Folkhälsostrategen 

Verksamhetsledare Anna Lundin
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KS § 241 

KSAU § 129   dnr KS 2014/232 

 

Ekonomisk uppföljning efter juni-juli 2014 teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, från 26 augusti 2014 TFN § 74. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson, 

daterad 9 juli 2014. 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson, 

daterad 15 augusti 2014. 

 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar efter juli månad totalt ett överskott på plus 500 

000 kronor. Detta under förutsättning att simhallen i Åmål når intäktskravet på 600 000 kronor. 

 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas efter juli månad att redovisa ett underskott på 

minus 750 000 kronor vid årets slut och renhållningsverksamheten förväntas redovisa ett underskott 

på minus 500 000 kronor.  

 

För Åmåls del förväntas vatten- och avloppsverksamheten efter juli månad redovisa ett överskott på 

plus 600 000 kronor, medan renhållningsverksamheten inte redovisar några avvikelser.  

 

Östby förväntas redovisa ett nollresultat. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________ 
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KS § 242 

KSAU § 135   dnr KS 2014/96 

 

Remiss om utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 1 september 2014. 

2. Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden daterad 11 augusti 2014. 

3. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 28 augusti 2014. 

4. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 11 augusti 2014. 

 

Åmåls kommun har fått en remiss från Fyrbodals kommunalförbund om utökat uppdrag för 

Vårdsamvekan Fyrbodal. Förslaget innebär kort att det nuvarande uppdraget utökas att omfatta frågor 

om barn och unga och att Hälsokällan organisatoriskt flyttas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande yttrande:  

Barn- och utbildningsnämnden är osäker på om en delregional samverkan kring barn och unga inom 

Vårdsamverkan Fyrbodal kommer att främja hälsa och förebygga ohälsa i högre utsträckning än 

nuvarande organisation i förhållande till ökad kostnad och med omförhandling av Åmåls kommuns 

kostnad för deltagande i Kommunalförbundet Fyrbodal. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom nytt uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal 

gällande samverkan barn och unga. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom nytt uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal gällande 

samverkan barn och unga. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom nytt uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal gällande 

samverkan barn och unga. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Fyrbodals kommunalförbund 
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KS § 243 

KSAU § 134   dnr KS 2014/180 

 

Remiss – assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 28 augusti 2014.  

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 12 augusti 2014. 

 

Åmåls kommun har utsetts vara remissinstans och har möjlighet att yttra sig gällande betänkandet 

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29). I betänkandet ges ett antal 

kommuner och institutioner möjlighet att yttra sig om huruvida ofrivilligt barnlösa ensamstående ska 

kunna bli föräldrar. Åmåls kommun är en av de kommuner som utsetts att vara remissinstans.  

 

Vård- och omsorgsnämnden vill inte yttra sig i ärendet på grund av att det saknas kompetens i denna 

fråga.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Åmåls kommun avstår från att yttra sig i ärendet.  

 

Anne Sörqvist (C) deltar ej i beslutet. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) att Åmåls kommun ställer sig positiv till 

förslaget om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.  

 

Ewa Arvidsson (S) bifaller Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen arbetsutskottets förslag och Michael 

Karlssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun ställer sig positiv till förslaget om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.  

 

Reservation 

Christer Törnell (KD) reserverar sig mot beslutet med motivering som redovisas på nästa sida i 

protokollet.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Justitiedepartementet 

Vård- och omsorgsnämden  
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Forts KS § 243 
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KS § 244            KS 2013/12 

 

Uppdrag om utformande av ägardirektiv om bredband  

 

Kommunens it-chef Pontus Karlsson och vd Magnus Dalsbo från Stadsnät i Åmål AB redogör för 

planerna för att bygga ett förtätat stamnät på landsbygden. De åtta fiberföreningarna i kommunen ska 

ges möjlighet att ansluta till stamnätet. Projektering är genomförd och för att kunna arbeta vidare 

behövs ett förtydligande av ansvar och beslut om ytterligare finansiering. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdrag ges till kommunchef Jeanette Lämmel att formulera förslag till ägardirektiv till Stadsnät i 

Åmål AB som ska tydliggöra bolagets ansvar för utbyggnad av stamnät. Vidare ska förslag till 

finansiering tas fram, både gällande redan avsatta medel och behovet av tillskott av ytterligare medel. 

Återrapport ska ske till kommunstyrelsen i november 2014. 

__________________ 
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KS § 245 KS 2014/222 

 

Remiss om digital agenda i Västra Götaland 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Remiss från Västra Götalandsregionen som inkom till kanslienheten 19 augusti 2014 

2. Tjänsteskrivelse från it-chef Pontus Karlsson från 9 oktober 2014 

3. Förslag till remissvar från 8 oktober 2014 

 

I oktober 2011 lanserades den svenska digitala agendan, en övergripande it-strategi. Västra Götaland 

har för avsikt att ta fram en egen digital agenda, som kallas Smart Region Västra Götaland. 

Kommunen har nu fått Västra Götalands digitala agenda på remiss.  

 

It-chefen berättar att Dalslandskommunerna tagit fram ett förlag till gemensamt yttrande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun överlämnar yttrande, daterat 8 oktober 2014, som svar på remissen. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Västra Götalandsregionen
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KS § 246 

KSTU § 75 KS 2013/254 

 

Återrapport av uppdrag angående information till fastighetsägare med enskilda avlopp i 

Tössebäcken 

 

Tjänsteskrivelse från tillförordnad miljöchef Kent Gustawsson från 1 juli 2014 behandlas. 

 

Kommunstyrelsen har uppmanat bygg- och miljönämnden att informera fastighetsägare om det 

rådande läget gällande enskilda avlopp i Tössebäcken. Återrapport ska ske till tillväxtutskottet när så 

har skett. (14 maj 2014 KS § 128) 

 

Tillförordnad miljöchef Kent Gustawsson skriver att miljöenheten skriftligen informerat ägarna till 

åtta berörda fastigheter. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______________________
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KS § 247   

 

Revisorernas övergripande granskning 

 

Samtal förs med lekmannarevisorerna Kjell Kaså (C), Inga Engström (S), Lennart Hansson (FP), Kurt 

Bertelsen (S) och Evan Berglund (S) samt David Bäcker från revisionsfirman KPMG. 

 

Samtal förs om sex revisionsrapporter som behandlats av kommunstyrelsen under de senaste åren. 

 

Revisionen vill ha skriftlig feedback från kommunstyrelsen om revisionens arbete under den senaste 

mandatperioden, för att få till stånd ett ännu bättre samarbete mellan kommunen och revisionen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till skriftlig feedback till revisionen. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2014. 

_______________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-15 18(18) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 248 

 

Val av ny ledamot i tillväxtutskottet till den 31 december 2014 

 

Ulf Hanstål (M) har avsagt sig som ledamot i tillväxtutskottet. Ulla Berne (M) föreslår att Barbro 

Gustafsson (M) utses som ny ledamot. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Barbro Gustafsson (M) utses som ny ledamot i tillväxtutskottet till den 31 december 2014. 

_______________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

 2014-10-15 19(19) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 249 
 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Personalchefens delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 7 oktober 2014 avseende: 

 Ledighet utan lön vid fackliga studier 

 Lön 

 Protokoll 

 

Kommunchefens delegeringsbeslut: 

 Yttrande angående antagande av hemvärnsman från 2 oktober 2014 

 Fullmakt om att föra kommunens talan i vattenmål avseende Måkeberg från 6 oktober 2014 

 

 

KS § 250 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 24 september 2014 

 Kommunstyrelsens tillväxtutskotts protokoll från 1 oktober 2014 

 Kommunfullmäktiges protokoll från 24 september 2014 

 Åmåls kommunfastigheter AB: styrelseprotokoll från 11 augusti 2014 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

KS § 251 

 

Rapporter 

 

Följande dokument behandlas:  

 West Sweden: Protokoll från föreningsstämma 16 juni 2014 

 Karlstads kommun: Protokoll från 17 september 2014 

 Samordningsförbundet BÅDESÅ: Nyhetsbrev för september/oktober månad 2014 

 Uppföljningsrapport om utdelade uppdrag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

__________________ 
 

 


