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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshuset 07:30-12:40, ajournering 12:10-12:20 

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 

Ekonomichef Patrik Eurenius  

Kanslichef Ida Rådman  

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz § 

Förvaltningschef Catrin Eriksson §  

Enhetschef Conny Johansson §  

Förvaltningschef Helen Halvardsson §  

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 285-317 
Ida Rådman  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 

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

Nämnd  

Kommunstyrelsen 

Organ  

 
  

Sammanträdesdatum 2014-12-03 

Datum för 

anslags uppsättande 2014-12-10 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-01-01 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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KS § 285 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs med följande ändring: 

 Ärende om utbetalning av oppositionsarvoden stryks. 

___________________ 
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KS § 286 

KSAU § 159   dnr KS 2014/284 

 

Ekonomisk uppföljning efter september 2014 – teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

  

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden 21 oktober 2014 

2. Tjänsteskrivelse från ekonom Charlotte Eriksson daterad 1 oktober 2014 

 

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd sedan snart fyra år. Nämnden ger service till 

cirka 28 000 invånare inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritid samt 

lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet.  

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserade total ett överskott på 250 000 kronor efter 

september månad. 

 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Säffle förväntas i nuläget redovisa ett underskott på minus 

850 000 kronor vid årets slut. Underskottet beror på flera akuta åtgärder. Renhållningsverksamheten 

förväntas redovisa ett underskott med minus 500 000 kronor på grund av inköp av nya kärl vid byte 

av entreprenör.  

 

För Åmåls del förväntas VA-verksamheten redovisa ett överskott på plus 800 000 kronor. 

Renhållningsverksamheten i Åmål redovisar inte några avvikelser. 

 

Östby miljöstation förväntas redovisa ett underskott med minus 100 000 kronor. Detta beror på 

minskade intäkter för slam från kommunernas reningsverk och elförsäljning. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 287 

KSAU § 160   dnr KS 2014/289 

 

Rapport om åtgärder för ekonomisk balans inom vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterat 23 oktober 2014 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunnar Erlandsson daterad 10 oktober 2014 

 

Den 25 september 2014 gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att 

redovisa hur förvaltningen arbetar för att minska budgetunderskottet 2014 och för att komma i balans 

inför 2015.  

 

Förvaltningens bedömning utifrån analys visar att nuvarande budgetram 2015 behöver utökas för att 

möta den ökade volym som skett inom vård och omsorg. 

 
Vård- och 

omsorgsförvaltningen Åtgärd

Prognos 

201409

Budgetbalans 

2015

Stab

Bostadsanpassning Förv överskott 500

Allmänt sparbeting VOO Sparåtgärd 400

Centrala medel Sparåtgärd 1 350

Centrala medel Fortb stopp 600  

Nytillskott ram 4 000

Ökad ram Volymökning 5 300

Äldreomsorg

Hemtjänst Översyn -5 550 -3 500

Hemsjukvård Översyn -2 250 -1 800

SÄBO Anpassa budget -1 515 0

LSS

Gruppbostäder Översyn sjukfrånvaro 325 0

Daglig verksamhet Översyn sjukfrånvaro -150 0

Utebliven sanktionsavgift 662 0

Personlig assistans Översyn -610 0

IFO

Barn och unga Förstärkning -360 1 000

Migration ökad ram Önskad förstärkning  375

Bistånd

Ord boende Översyn insats -1 400  

Utskrivningsklara -200

Avgifter Översyn 250

Summa -7 948

Tillskott i ram 5 300 till i huvudsak hemtjänst och hemsjukvård och 375 till IFO  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens har tagit del av rapporten om åtgärder för ekonomisk balans inom vård- och 

omsorgsförvaltningen och lägger informationen till handlingarna.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  
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Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens har tagit del av rapporten om åtgärder för ekonomisk balans inom vård- och 

omsorgsförvaltningen och lägger informationen till handlingarna.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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KS § 288 KS 2014/153 

 

Ägardirektiv till ÅKAB om finansiering för ersättningsskola för Rösparkskolan 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 17 november 2014 behandlas.  

 

Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) äger Rösparksskolan, som hyrs av barn- och 

utbildningsförvaltningen. Under våren 2014 utrymdes Rösparksskolan på grund av att höga värden av 

mögelsporer uppmätts. Undervisningen bedrivs nu i ersättningslokaler, som hyrs under en 

tvåårsperiod. Detta medför en beräknad merkostnad på 13,2 miljoner kronor under perioden. 

 

Ekonomichefen föreslår att ÅKAB ges ett ägardirektiv att finansiera merkostnaden.   

 

Thomas Olson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen konstaterar att Åmåls kommunfastigheter AB ska 

finansiera den merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem som 

uppstått i Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske 

under två år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor 

under perioden.  

 

Michael Karlsson (S) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen Thomas Olson (FP) och Michael 

Karlssons (S). Ordföranden ställer förslag på dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB 

att finansiera den merkostnad som uppstår för ersättningsskola på grund av de arbetsmiljöproblem 

som uppstått i Rösparksskolans ordinarie lokaler. Undervisning i ersättningsskolan är planerad att ske 

under två år, med start i augusti 2014. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 13,2 miljoner kronor 

under perioden.  

 

Reservation 

Thomas Olson (FP) reserverar sig mot beslutet. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 289 KS 2011/241 

 

Finansiering av kostnader för förlikning med Dalbobåtar AB 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius från 17 november 2014 behandlas.  

        

Åmåls kommun ägde en hamnterminal och hyresgäst var bland annat Dalbobåtar AB (DBAB). 

Kommunen stämdes under 2012 av Dalbobåtar AB (DBAB) och grunden för stämningen var att 

DBAB hävdade att det funnits ett avtal/uppgörelse med kommunen att ersätta DBAB för de 

byggnationer/renovering/ som bolaget utfört i lokalen. Under rättegång framkom att det fanns grund 

för stämningen och en förlikning på 4 miljoner kronor träffades. Kommunen har nu ersatt Dalbobåtar. 

 

Efter avstämning med kommunens revisorer föreslås att förlikningskostnaden finansieras genom att 

öka det bokförda värdet på fastigheten hamnterminalen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Den överenskomna förlikningen med Dalbobåtar AB finansieras genom att öka det bokförda värdet 

på fastigheten Åmål 5:2, hamnterminalen, motsvarande förlikningsbeloppet uppgående till 4,2 

miljoner kronor. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls kommunfastigheter AB 
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KS § 290 KS 2014/306 

 

Utökad borgensram till Åmåls kommunfastigheter AB 

 

Tjänsteskrivelse från vd Magnus Dalsbo från 21 november 2014 behandlas.   

 

Åmåls kommun äger Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB). Kommunfullmäktige har beslutat att 

ÅKAB ska överta ägandet av stadsduset, kommunförrådet och ishall från kommunen. Vidare planerar 

ÅKAB att genomföra stambyte i vissa fastigheter. Därför vill ÅKAB få utökad kommunal borgen 

med 29 miljoner kronor, vilket innebär att kommunens totala borgensbelopp till bolaget skulle uppgå 

till 600 miljoner kronor.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Den totala borgenramen för Åmåls kommunfastigheter AB utökas med 29 miljoner kronor. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Åmåls 

kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 

miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls kommunfastigheter AB 

Ekonomienheten 
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KS § 291 KS 2014/316 

 

Kommunal borgen till Höghedens slalomklubb 

 

Skrivelse från Höghedens slalomklubb från 25 november 2014. 

        

Höghedens slalomklubb driver den kommunägda slalomanläggningen på Högheden. Klubben har 

ekonomiska bekymmer och utan ekonomisk tillskott kan inte anläggningen öppnas fen här säsongen, 

Föreningen har hos sin bank ansökt om höjd checkkredit på 200 000 kronor. Banken kräver att en 

borgenär och därför ansöker föreningen om kommunal borgen på motsvarande summa. Ärendet är 

brådskande. 

 

Ekonomichefen meddelar att föreningen äger en maskin av stort värde, så det är ännu oklart om 

kommunal borgen behövs.   

  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande rätten att fatta beslut om att vidta 

andra ekonomiska åtgärder som kan hjälpa den ekonomiska situationen för föreningen, dock 

uppgående till maximalt 200 000 kronor.  

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Höghedens slalomklubb 
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KS § 292  
 

Presentation av ny medarbetare på överförmyndarenheten 

 

Conny Johansson, enhetschef på överförmyndarenheten, presenterar sig och sina tankar kring 

verksamheten.  

    

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen hälsar enhetschef Conny Johansson välkommen. 

_______________________ 
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KS § 293 KS 2014/320 

 

Information om översyn av regional gymnasiesamverkan i Värmland 

 

Förvaltningschef Catrin Eriksson informerar om översynen som genomförts av regional 

gymnasiesamverkan i Värmland. Översynen pekar på att det finns ett för stort utbud av 

gymnasieplatser inom regionen. 

 

En utredning om olika samverkansformer ska genomföras.        

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

_______________________ 
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KS § 294 

KSTU § 95 KS 2014/305 

 

Ombyggnation av parkeringen vid Ica och Coop, fastigheterna Renen 1, Lejonet 9 och 11 och 

Åmål 2:1 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Ytskiktsplan som inkom till kanslienheten 19 november 2014. 

2. Belysningsplan som inkom till kanslienheten 19 november 2014. 

 

Tillväxtenheten och teknik- och fritidsförvaltningen har utrett parkeringssituationen i området kring 

Ica och Coop. Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz presenterar en ytskiktsplan som ska öka antalet 

parkeringsplatser med 20 platser och förbättra trafikmiljön. Vidare presenteras en belysningsplan som 

ska göra området mer tilltalande och upplyst. Förslaget är att ombyggnationen genomförs under 2015. 

 

Åmåls kommun står för 50 % av finansieringen och övriga fastighetsägare står för resterande 50 %.  

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ombyggnation genomförs på fastigheterna Renen 1, 

Lejonet 9 och 11 och Åmål 2:1 avseende parkering utanför Ica och Coop i enlighet med föreslagen 

ytskiktsplan och belysningsplan under 2015. 

 

Kommunchef Jeanette Lämmel ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens möte med förslag 

på finansiering, 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Michael Karlsson (S) bifall till tillväxtutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ombyggnation genomförs på fastigheterna Renen 1, 

Lejonet 9 och 11 och Åmål 2:1 avseende parkering utanför Ica och Coop i enlighet med föreslagen 

ytskiktsplan och belysningsplan under 2015. 

 

Finansiering sker inom teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget. 

 

Uppdrag ges till tillväxtenheten att se över möjligheten att uppföra laddningsstation för elbilar i 

området. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
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KS § 295 

KSTU § 94 KS 2014/285 

 

Delrapport av uppdrag om att utarbeta underhållsplaner för väg, vatten och avlopp 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson från 28 september 2014 

2. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden från 21 oktober 2014 KSTU § 96 

 

Kommunstyrelsen har givit teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta underhållsplaner för 

väg, vatten och avlopp i enlighet med Åmåls kommuns vision och stadsnätsutbyggnad.  

 

Teknik- och fritidsnämnden skriver att nuvarande saneringsplan är från 2007. Teknik- och 

fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med delen i vatten- och avloppsplanen som avser 

nödvattenplan och kommer att fortsätta med resterande   

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Vid kommunstyrelsens möte föredrar förvaltningschef Helen Halvardsson ärendet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Teknik- och fritidsnämnden 
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KS § 296 

KSAU § 161   dnr KS 2014/291 

 

Ändring i organisationen gällande färdtjänst – överförande av verksamheten från vård- och 

omsorg till kommunstyrelsen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterad 23 oktober 2014 

2. Tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg daterad 23 oktober 

2014.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att den fortsatta handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 

tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 

januari 2015. Därmed föreslås även att delegerad beslutanderätt för vård- och omsorgsnämnden 

gällande färdtjänst återkallas från och med 23 oktober 2014 med anledning av ny ansvarig nämnd.  

 

Nuvarande budgetram för tjänsten som färdtjänsthandläggare, färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i 

tabellen nedan. 

 

Verksamhet Budget 

2015 

Budget text 2015   

5131 1 900 000 Färdtjänst, transporter och central 

5131 157 000 Färdtjänst, administration, personal 

5131 7 000 Färdtjänst, administration, övriga 

kostnader 

5131 60 000 Färdtjänst, administration, sociala 

avgifter 

5132 100 000 Riksfärdtjänst, transporter  

 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 

1. Handläggningen av färdtjänst motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 

kronor flyttas till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2015. Budgetramen gäller under 

förutsättning att inga väsentliga förändringar meddelas från Västtrafik inför 2015.   

 

2. Den delegerade beslutanderätten för vård- och omsorgsnämnden gällande färdtjänst som 

återkallats från och med 23 oktober 2014 överförs från och med 1 januari 2015 till 

kommunstyrelsen och införs i kommunstyrelsens reglemente. 

__________________ 
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Forts KS § 296 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att handläggningen av färdtjänst 

motsvarande 0,5 tjänst och en budgetram på totalt 2 224 000 kronor flyttas till kommunstyrelsen från 

och med 1 januari 2015. Budgetramen gäller under förutsättning att inga väsentliga förändringar 

meddelas från Västtrafik inför 2015.   

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att den delegerade beslutanderätten för vård- och 

omsorgsnämnden gällande färdtjänst som återkallats överförs till kommunstyrelsen från och 

med 1 januari 2015 och införs i kommunstyrelsens reglemente. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Kanslienheten 
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KS § 297 KS 2014/107 

 

Taxa för räddningstjänsten 

 

Förslag till taxa för räddningstjänsten som inkom till kanslienheten 18 november 2014 behandlas.  

 

Taxan omfattar bland annat utbildningar, hyra av material, avgifter för automatiska brandlarm och 

tillsyn.        

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet ska revideras så att skillnaden mellan olika typer av 

fellarm på sidan 1 klargörs. Reviderat dokument överlämnas till fullmäktige för antagande.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för räddningstjänsten att gälla från 1 

januari 2015. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Räddningstjänsten 
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KS § 298 KS 2013/31 

 

Lönepolitiskt program för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg från 4 november 2014. 

2. Förslag till reviderat lönepolitiskt program från 4 november 2014. 

        

2013 antog fullmäktige ett lönepolitiskt program, det vill säga ett styrdokument som syftar till att 

kommunen ska kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Personalchefen 

föreslår nu att detta revideras. Revideringen förtydligar att medarbetarsamtal och lönesamtal kommer 

att genomföras vid två olika tillfällen. 

 

Förslaget har MBL-förhandlats i november 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera lönepolitiskt program för Åmåls kommun 

att gälla från 1 januari 2015. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Personalenheten 
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KS § 299 KS 2013/337 

 

Jämställdhets- och mångfaldhetsplan för Åmåls kommun 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från personalchef Per Ljungberg från 30 oktober 2014. 

2. Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan från 4 november 2014. 

  

Kommunen behöver sina styrdokument gällande jämställdhet och mångfald. Ett förslag till 

styrdokument presenterades för kommunstyrelsen 2013. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera 

den föreslagna planen (2 december 2013 KS § 327) för att göra en allmän översyn av dokumentet och 

ta synpunkter som framförts vid kommunstyrelsens möte under översyn. 

 

Personalchefen lämnar nu förslag på en reviderad plan. Revideringarna avser bland annat 

formuleringen funktionsnedsättning, uppföljning och kommunens deltagande i Jämställt Västra 

Götaland.       

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna jämställdhets- och 

mångfaldsplanen att gälla från 1 januari 2015. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge personalchef Per Ljungberg i uppdrag att utreda om det 

är lämpligt att föra in skrivelser om kommunens intentioner/ambitionsnivå utöver lagstiftningen vad 

gäller: 

 Punkten om Mäns våld mot kvinnor i hänseendet våld i nära relationer (sidan 7) 

 Målet Åmåls kommun ska arbeta för att både kvinnor och män ska ha goda möjligheter att 

kombinera förvärvsarbete och föräldraskap i hänseendet genus- och queerfrågor (sidan 9) 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Personalenheten 
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KS § 300 KS 2014/245 

 

Revisionsrapport om överförmyndarverksamheten 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel som inkom till kanslienheten 25 

november 2014  

2. Revisionsrapport från 21 augusti 2014 

 

Kommunens revisorer har med hjälp av revisionsbyrån KPMG granskat överförmyndarens 

verksamhet. Revisonen konstaterar bland annat att verksamheten saknar politiska mål och att riktlinjer 

för verksamheten bör fastställas. 

 

Kommunchef Jeanette Lämmel skriver att en gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, 

Åmål och Årjäng kommuner inrättas den 1 januari 2015. Revisonens synpunkter ska tas med i arbetet 

med att formera den nya organisationen och dess arbete.       

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Skrivelse från kommunchefen överlämnas till revisionen som kommunstyrelsens yttrande. 

 

Revisionsrapport och yttrande överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Överförmyndareneheten 
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KS § 301 

KSTU § 90 KS 2012/76 

 

Ändrad överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingungdomar 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 13 november 2014 behandlas. 

 

Enhetschef Magdalena Blomqvist har fått i uppdrag att ta fram förslag för hantering av det ökade 

inflödet av ensamkommande ungdomar (29 oktober 2014 KSTU § 86) 

 

Förvaltningschef Ivan Stipic, enhetschef Magdalena Blomqvist och enhetschef Porya Khorshid 

föredrar ärendet. 

 

Åmåls kommun har i nuläget en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 22 

boendeplatser för ensamkommande ungdomar i åldern 16-21 år. Idag avser överenskommelsen 3 

platser för ungdomar i asylprocess samt 19 platser för ungdomar med uppehållstillstånd. Inflödet av 

ensamkommande barn och ungdomar har kraftigt ökat i Sverige. Därför har Migrationsverket fått 

utökade möjligheter att anvisa ungdomar till kommuner, utöver det antal som står i 

överenskommelsen. Detta innebär att kommunen bedöms få ett ökat antal ensamkommande 

ungdomar, oavsett antalet som står i avtalet.  

 

Förvaltningen föreslår att överenskommelsen med Migrationsverket ändras till att omfatta totalt 28 

boendeplatser varav 9 platser avser asylsökande ungdomar. Syftet är att förutsättningar för en 

planerbar och strukturerad verksamhet  

 

Lars Ottosson (C) yrkar att förvaltningschef Ivan Stipic ges i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i 

december ta fram ett förslag på en skrivelse som tydliggör att Åmåls kommun anser att 

Migrationsverkets agerande vid anvisning av ensamkommande flyktingungdomar inte är förenligt 

med den kommunala självstyrelsen. 

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Förvaltningschef Ivan Stipic ges i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i december ta fram ett 

förslag på en skrivelse som tydliggör att Åmåls kommun anser att Migrationsverkets agerande vid 

anvisning av ensamkommande flyktingungdomar inte är förenligt med den kommunala självstyrelsen. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande 

flyktingungdomar ändras till att omfatta totalt 28 boendeplatser varav 9 platser avser asylsökande 

ungdomar. 

_______________________ 
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Forts KS § 301 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande 

flyktingungdomar ändras till att omfatta totalt 28 boendeplatser varav 9 platser avser asylsökande 

ungdomar. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Förvaltningschef Ivan Stipic 

Enhetschef Magdalena Blomqvist 
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KS § 302 

KSTU § 89 KS 2014/203 

 

Utredning av asylboende i kommunal regi 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 13 november 2014 behandlas. 

        

Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen driver ett tillfälligt asylboende i egen regi. 

Tillväxtutskottet har givit integration- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att  ta fram ett 

långsiktigt förslag/underlag för asylboende för ensamkommande barn och ungdomar i egen regi.  

(11 juni 2014 TU § 65)  

 

Förvaltningschef Ivan Stipic, enhetschef Magdalena Blomqvist och enhetschef Porya Khorshid 

föredrar ärendet. 

 

Förvaltningen har fått information från Migrationsverket om ökat mottagande, vilket innebär att 

kommunens behov av asylplatser kommer att öka. I dagsläget bedrivs boendet i Åmåls 

kommunfastigheter AB:s lägenheter och så som hyresmarknaden ser ut idag bedömer förvaltningen 

inte att det är möjligt att starta upp ytterligare boenden i fler lägenheter. Därför föreslås ett boende för 

ensamkommande barn och ungdomar i en separat byggnad. Ett förslag är Ånimskogs bygdegård, 

eftersom kommunen äger lokalen och den bedöms som verksamhetsmässigt lämplig. 

 

Mötet ajourneras 11:10-11:25. 

 

Tillväxtutskottets beslut 

 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda vilka tänkbara enskilda lokaler som finns och redogöra 

för för- och nackdelar för respektive lokal. Återrapport sker till tillväxtutskottet i december 2014. 

 

Slutligt beslut om uppstart av asylboende för ensamkommande barn och ungdomar bör fattas av 

fullmäktige, då det bedöms som ett principiellt beslut. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.  

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KS § 303 

KSTU § 93 KS 2014/120 

 

Uppstart av jobbcentrum 

 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ivan Stipic från 11 november 2014 behandlas. 

 

Enheten arbete och försörjning på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver 

verksamheten arena ungdom (work factory). Nu föreslås att verksamheten byter namn till 

jobbcentrum. Jobbcentrums syfte är att kartlägga och matcha arbetslösa personer, i synnerhet personer 

som är aktuella på ekonomiskt bistånd, till egen försörjning genom studier och arbete. Vidare är syftet 

att aktivt arbeta i nära samverkan med andra myndigheter för att identifiera huvudman avseende 

försörjning för klienter som idag är aktuella på ekonomiskt bistånd i Åmåls kommun. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Verksamheten arena ungdom (work factory) byter namn till jobbcentrum och utökar sin målgrupp till 

att gälla alla som har arbetsförmåga samt är inskrivna på ekonomiskt bistånd. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Verksamheten arena ungdom (work factory) byter namn till jobbcentrum och utökar sin målgrupp till 

att gälla alla som har arbetsförmåga samt är inskrivna på ekonomiskt bistånd. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Förvaltningschef Ivan Stipic 
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KS § 304 

KSTU § 91 KS 2014/150 

 

Ny utformning av Åmåls kommuns pris och stipendier inom kulturområdet 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson från 14 november 2014 

2. Bestämmelser för Åmåls kommuns kulturpris och kulturstipendium som inkom till 

kanslienheten 14 november 2014 

 

Kulturchefen föreslår att ett kulturpris och ett kulturstipendium inrättas från 2015. Pris och 

stipendium knyter an till kommunens strategiska arbete med lokal kulturutveckling. Priset ska lyfta 

fram framstående insatser inom kulturområdet som kommunen särskilt vill uppmärksamma. 

Stipendiet riktas mot ungdomar i ålder 16-25. 

 

Prisbeloppen ryms inom kulturenhetens budget. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen antar bestämmelser för Åmåls kommuns kulturpris och kulturstipendium att gälla 

från 1 januari 2015. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) att dokumentet återremitteras till kulturchefen 

för att revideras enligt följande: 

-Under avsnittet kulturpris:  

Den prisbelönta verksamheten byts ut mot Pristagare.  

I meningen Priset kan tilldelas grupp, organisation, eller förening läggs ordet enskild till. 

 

-Under avsnittet kulturstipendium för unga: 

eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet läggs till i första meningen. 

Meningen Det står ansvarig nämnd fritt att utse stipendiater efter förslag som väckts i nämnden 

stryks. 

 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat 

att återremittera ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet återremitteras till kulturchefen för att revidera dokumentet. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Kulturenheten 
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KS § 305 

KSTU § 92 KS 2014/148 

 

Deltagande i fiskeområde Vänern 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från turistchef Håkan Jarnryd från 11 november 2014 

2. Skrivelse från Fiskeområde Vänern som inkom till kanslienheten 18 augusti 2014. 

 

Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle har beslutat att utreda möjligheten att inför kommande 

programperiod bilda ett gemensamt fiskeområde för Vänern. Detta skulle innebära möjligheter att 

stärka fiskeresursen i Vänerregionen och därmed sprida en positiv bild och stärka varumärket. 

 

Turistchefen föreslår att Åmåls kommun ställer sig positiv till ett deltagande i bildandet av ett 

gemensamt fiskeområde för hela Vänern. 

 

Lars-Olof Ottosson yrkar att kommunen ställer sig positiv till deltagande. 

 

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Åmåls kommun ställer sig positiv till ett deltagande i bildandet av ett gemensamt fiskeområde för hela 

Vänern. 

_______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Åmåls kommun ställer sig positiv till ett deltagande i bildandet av ett gemensamt fiskeområde för hela 

Vänern. 

__________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Håkan Jarnryd
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KS § 306  KS 2014/315 

 

Beslut om ettårig entreprenad för driften av Örnäs camping 

 

Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson från 17 november 2014 behandlas. 

        

Kommunen äger och driver idag Örnäs camping. En utvecklingsplan för campingen är under 

framtagande och det pågår ett arbete kring i vilken driftsform verksamheten ska bedrivas i framtiden. 

I avvaktan på detta föreslås att driften av Örnäs camping i sin helhet läggs ut på ett ettårigt 

entreprenörsavtal att avse verksamhetsår 2015. Avtalet ska eftersträva full kostnadstäckning.  

 

Michael Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Thomas Olson (FP) yrkar att avtalet ska vara femårigt och att avtalets första år ska vara 2016. 

 

Ulla Berne (M) yrkar bifall till Thomas Olsons (FP) yrkande. Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till 

Michael Karlssons (S) yrkande. 

 

Ajournering 12:10-12:20. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen Michael Karlssons (S) yrkande och 

Thomas Olsons yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Örnäs camping i sin helhet läggs ut på entreprenad under 2015. Avtalet ska vara ettårigt och avse 

2015. 

 

Reservation 

Thomas Olson (FP) och Ulla Berne (M) reserverar sig mot beslutet. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Kultur- och turismenheten 
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KS § 307 

KSAU § 158   dnr KS 2014/287 

 

Delårsrapport januari-juni 2014 för Fyrbodals kommunalförbund 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Delårsrapport avseende Fyrbodals kommunalförbund för perioden 1 januari 2014 till 30 juni 

2014 

2. Revisionsberättelse daterad 24 september 2014 

 

Fyrbodals kommunalförbund har det första halvåret 2014 inte haft några större förändringar gällande 

inriktning, verksamhet eller rutiner. Den verksamhetsplan och de målsättningar som var uppsatta för 

2014 ligger väl i linje med det resultat som redovisats. Revisionen har godkänt Fyrbodals 

delårsrapport som är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 

 

Periodens resultat är minus 75 000 kronor och orsaken till det är ökade IT-kostnader. Prognosen för 

hela 2014 var beräknad till +/- 0 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. 

__________________ 
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KS § 308 

KSAU § 158   dnr KS 2014/287 

 

Delårsrapport januari-juli 2014 för Dalslandskommunernas kommunalförbund 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Delårsrapport avseende Dalslandskommunernas kommunalförbund från 10 november 2014 

2. Revisionsberättelse daterad 29 oktober 2014 

 

Revisionen har godkänt delårsrapporten som är upprättad i enlighet med den kommunala 

redovisningslagen. 

 

Periodens resultat är 55 000 kronor. Prognosen för hela 2014 är beräknad till 362 000 kronor vilket 

kan jämföras med de budgeterade 961 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. 

__________________ 
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KS § 309 KS 2011/198 

 

Återrapport av uppdrag gällande miljöcertifiering - Åmåls kommunfastigheter AB 

 

Skrivelse från vd Magnus Dalsbo från 22 november 2014. 

        

Kommunfullmäktige har beslutat att Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) ska utreda hur hela 

bolaget kan miljöcertifieras till rimliga kostnader (19 december 2012). 

 

Styrelsen för ÅKAB beslutade under februari 2014 att bolaget ska kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöcertifieras, vilket blev klart i november 2014. I Sverige finns idag cirka 3 700 certifierade 

bolag, varav 441 har samtliga te certifieringarna. Av dessa är enbart tre kommunägda fastighetsbolag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ser positivt på det utförda arbetet och föreslår kommunfullmäktige att lägga 

informationen till handlingarna. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

ÅKAB 
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KS § 310 

KSAU § 163   dnr KS 2013/120 

 

Motion från Lisbeth Vestlund (C) angående Sol-el  

 

Följande dokument behandlas: 

1. Yttrande från Åmåls kommunfastigheter ABs VD Magnus Dalsbo 

2. Motion från Lisbeth Vestlund (C) daterad 24 april 2013   

 

Enligt motionen angående sol-el i Åmåls kommun föreslår Lisbeth Vestlund (C) att 

kommunfullmäktige låter utreda möjligheter till att förse någon eller några av kommunens byggnader 

(eller annat som kräver el) med solceller som producerar el. 

 

VD Magnus Dalsbo yttrar sig angående motionen om sol-el och menar att solcellsteknik ständigt är 

under utveckling. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) har inte den sakkunskap som krävs för 

genomförandet av en utredning kring sol-el. Magnus Dalsbo uppskattar att en utredning/förstudie 

skulle uppgå till cirka 100 000-120 000 kronor. Magnus Dalsbo föreslår därför kommunfullmäktige 

att ingen utredning/förstudie ska startas på grund av bristfällig sakkunskap.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt VD Magnus Dalsbos förslag att inte 

påbörja en utredning/förstudie angående sol-el. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Thomas Olson (FP) till motionen.  

 

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

Olsons (FP) yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt VD Magnus Dalsbos förslag att inte 

påbörja en utredning/förstudie angående sol-el. 

 

Reservation 

 

Thomas Olson (FP) och Anne Sörqvist (C) reserverar sig mot beslutet. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Lisbeth Vestlund (C)     

Magnus Dalsbo, ÅKAB 
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KS § 311 

KSAU § 164   dnr KS 2012/184 

 

Motion från Sven Callenberg (C) angående konsekvensutredning av kraven på 

avloppshanteringssystem på landsbygden 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden 23 oktober 2014 § 57 

2. Protokoll från bygg- och miljönämnden 24 april 2014 § 21 

3. Tjänsteskrivelse från tillförordnad miljöchef Kent Gustawsson daterad 31 mars 2014 

 

I motionen yrkas att en konsekvensutredning ska genomföras för att belysa effekterna av de krav som 

ställs på fastighetsägare utanför tätorten vad gäller avloppshanteringssystem med hänsyn till följande 

sex punkter:  

1. Kravet på tillstånd  

2. Myndigheterna måste prestera en tydlig kravspecifikation på hur en anläggning ska utformas 

3. Godkännande 

4. Återvinning 

5. Fastighetsägarens kostnad 

6. Slutet system 

 

Bygg och miljönämnden beslutade enligt miljöchefens förslag att vidhålla tidigare beslut från den 24 

april 2014 § 21 enligt nedan: 

 

Med stöd av kommunallagen och grundläggande principer för den kommunala verksamheten anser 

bygg- och miljönämnden att kommunen ej har några möjligheter att stötta de ekonomiskt mest utsatta 

samt att motionen i övrigt har besvarats av BMN 18 april 2014 § 35 och den 24 april 2014 § 21. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen och gå på miljöchefens förslag att 

vidhålla tidigare beslut från den 24 april 2014.   

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen och gå på miljöchefens förslag att 

vidhålla tidigare beslut från den 24 april 2014.   

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöchef  

Sven Callenberg (C)        
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KS § 312 

KSAU § 165   dnr KS 2011/137 

 

Medborgarförslag från Lars Nygren angående utbyggnad av parkeringsplatsen vid 

Karlbergsgymnasiet 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Yttrande från verkställande direktör Magnus Dalsbo daterad 10 oktober 2014 

2. Protokoll från KSAU § 50 daterad 19 mars 2014 

3. Medborgarförslag från Lars Nygren inkommen till kanslienheten 4 april 2011 

 

Medborgarförslaget innebär att Åmåls kommun ska bygga ut den norra parkeringsplatsen vid 

Karlbergsgymnasiet fram till Vänersborgsvägen då Lars Nygren anser att det råder brist på 

parkeringsplatser.  

 

VD Magnus Dalsbo har i sitt yttrande skrivit att ÅKAB inventerat antalet parkeringsplatser och 

sammanfattar det hela med att det finns gott om lediga parkeringsplatser.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en utbyggnad av 

norra parkeringsplatsen vid Karlbergsgymnasiet. Efter en inventering utfört av ÅKAB konstaterades 

att det finns gott om lediga parkeringsplastser.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en utbyggnad av 

norra parkeringsplatsen vid Karlbergsgymnasiet. Efter en inventering utfört av ÅKAB konstaterades 

att det finns gott om lediga parkeringsplatser.  

 

Informationstavla om tillgängliga parkeringsplatser i området bör sättas upp av ÅKAB. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

ÅKAB 

Lars Nygren 
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KS § 313 

KSAU § 166   dnr KS 2013/237 

 

Medborgarförslag från Dag Blomqvist angående införande av minsta avstånd mellan bostad 

och vindkraftverk samt upprättande av bullerkarta 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden den 21 november 2013 

2. Tjänsteskrivelse från tillförordnad miljöchef Katarina Hallberg daterad 11 november 2013 

3. Medborgarförslag från Dag Blomqvist daterad 8 augusti 2013 

4. Artikel från läkartidningen 2013;110:CESZ 

 

Medborgarförslaget innebär att kommunen ska införa ett minsta avstånd om 2 kilometer mellan 

bostad och vindkraftverk samt upprätta en bullerkarta. Bullerkartan ska enligt förslaget visa var 

människor lämpligast kan bosätta sig eller flytta ifrån på grund av buller från vindkraftverk för att inte 

riskera hälsan.  

 

Miljöenheten har konstaterat att bullerberäkningar med tillhörande kartor finns för befintliga 

vindkraftverk och upprättas i samband med prövningen av eventuella tillkommande vindkraftverk.  

 

Miljöenheten har inget ytterligare att tillägga vid sitt sammanträde den 21 november 2013 utan 

vidhåller tidigare yttrande.   

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljöenheten menar att 

det redan finns bullerberäkningar med tillhörande kartor för befintliga vindkraftverk.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljöenheten menar att 

det redan finns bullerberäkningar med tillhörande kartor för befintliga vindkraftverk.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Dag Blomqvist 
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KS § 314 

KSAU § 167   dnr KS 2014/198 

 

Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid angående check till nyinflyttade 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från kommunutredare Annika Brodén daterad 17 oktober 2014 

2. Medborgarförslag från Sven-Åke Runelid daterad 1 juli 2014 

 

Medborgarförslaget innebär att man som nyinflyttad till Åmåls kommun skulle få en ”check” på 

50 000 kronor att handla för i affärer inom kommunen. Checken skulle vara uppdelad på tre år. 

 

Kommunutredare Annika Brodén bedömer att medborgarförslaget skulle innebära stora kostnader för 

skattebetalarna utan att kunna påvisa några positiva effekter. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det skulle innebära 

stora kostnader för skattebetalarna.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det skulle innebära 

stora kostnader för skattebetalarna.  

__________________ 

Beslut skickas till: 

Sven-Åke Runelid 

Annika Brodén 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2014-12-03 35(36) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 315 
 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Personalchefens delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 29 oktober 2014 avseende: 

 Ledighet med lön vid fackliga studier 

 Lön 

 Kommunens minnesgåva 

 Protokoll 

 

Beslut om anställning: 

 Tillförordnad räddningstjänst Lars-ove Öhrn om anställning som brandman från 6 november 

2014 

 

Beslut om från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Försörjningsstöd perioden 1-31 oktober 2014 

 

 

KS § 316 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 22 oktober 2014 

 Kommunstyrelsens tillväxtutskotts protokoll från 29 oktober 2014 

 Kommunfullmäktiges protokoll från 15 oktober 2014 

 Kommunala handikapprådet 7 oktober 2014 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  
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KS § 317 

 

Rapporter 

 

Följande dokument behandlas:  

 Vänersborgs tingsrätt: Dom från 22 oktober 2014 i målet om Dalbobåtars begäran om 

ersättning  

 Stig Larsson: Skrivelse om Dalslands sjukhus 

 Synskadades riksförbund: Uttalande från kongressen 26 oktober 2014 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

__________________ 
 


