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KS § 230 

 

Fastställande av föredragningslista samt förteckning över beslutande 

 

Ärende om Svenskt migrationscenter stryks från föredragningslistan som därmed fastställs. 

 

De beslutande vid mötet är: 

 

Christer Örtegren (S) ersätter Michael Karlsson (S)  

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Rolf Lindström (S) ersätter Mikael Norén (S)  

Cecilia Gustafsson (S) ersätter Olof Eriksson (S) 

Wilhelm Bodmark (S) 

Fredrik Bengtsson (S) ersätter Lotta Robertsson Harén (MP)  

Anne Sörqvist (C) §§ 230-236, 238, 240-257 

Lars Ottosson (C) 

Michael Karlsson (M) ersätter Johan Paulsson (M)  

Ulla Berne (M) §§ 230-236, 238-257 

Thomas Olson (FP) ersätter Jan-Eric Thorin (FP) 

Christer Thörnell (KD) ersätter Anne Sörqvist (C) §§ 237, 239 och Lars Ottosson (C) § 244 

______________________ 
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KS § 231 

KSAU § 104   dnr KS 2015/281 

 

Ekonomisk prognos per juli 2015 

 

Ekonomiprognos per juli månad 2015 behandlas. 

 

Det prognostiserade resultatet efter juli månads utgång uppgår för Åmåls kommun som helhet till 

minus 1 594 000 kronor (föregående månad minus 142 000 kronor). Förändringen minus 1 452 000 

kronor hänförs i huvudsak till nya beräknade underskott för integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden.  

 

Underskott prognostiseras av Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd på minus 240 000 kronor. Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen minus 

1 300 000. Barn- och utbildningsnämnden minus 264 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden 

minus 610 000 kronor. 

 

Överskott prognostiseras av kommunstyrelsen plus 111 000 kronor och finansförvaltningen plus 

616 000 kronor.   

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

Kommunfullmäktige 1 237 2 539 -146 2 685 

Kommunstyrelsen 51 255 99 771 111 99 660 

Kommunstyrelsen Integration o arbetsmarknad 22 605 28 069 -1 300 29 369 

Bygg- och Miljönämnden 52 152 0 152 

Barn- och utbildningsnämnden 130 208 235 769 -265 236 034 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 21 361 35 085 0 35 085 

Vård- och omsorgsnämnden 169 499 279 751 -610 280 361 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 
gemensamma överförmyndarnämnd 

134 120 0 120 

Finansförvaltningen -403 696 -683 411 616 -684 027 

Summa -7 345 -2 155 -1 594 -561 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2015 beslutat om att utöka kommunfullmäktiges anslag med 84 000 kronor 
för filmning och årsbudgeten uppgår därefter till - 2 155 tusen kronor (tidigare -2 239 tusen kronor). 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

__________________ 
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Forts KS § 231 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte tilläggsyrkar Lars Ottosson (C): 

Avvikelser mot budget som kan anses vara av betydelse ska föredras muntligen eller skriftligen av 

förvaltningschefen. Föredragningen ska innehålla åtgärder. Avvikelser av betydelse anses vara på 

minst plus/minus 3 % eller 500 000 kronor per ansvarsenhet.  

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från arbetsutskottet och ett tilläggsyrkande från Lars 

Ottosson (C). Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och konstaterar att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget. Ordföranden ställer proposition på 

tilläggsyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 

 

2. Avvikelser mot budget som kan anses vara av betydelse ska föredras muntligen eller 

skriftligen av förvaltningschefen. Föredragningen ska innehålla åtgärder. Avvikelser av 

betydelse anses vara på minst plus/minus 3 % eller 500 000 kronor per ansvarsenhet. 

______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 232 

KSAU § 105   dnr KS 2015/245 

 

Ekonomisk uppföljning efter maj 2015 – teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterad 16 juni 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Helen Halvardsson och ekonom Charlotte Eriksson 

daterad 5 juni 2015. 

 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med plus 1 000 000 kronor 

efter maj månad.  

 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Åmål har redovisat överskott föregående år. Förslag till 

taxesänkning var planerad att presenteras under våren, men efter beslut från Åmåls 

kommunfullmäktige 29 april 2015, KF § 80 skall ingen taxesänkning av VA- taxan ske innan 

kommunstyrelsen i Åmål tagit del av kommande VA- plan. Till följd av detta förväntas verksamheten 

redovisa ett överskott med minst plus 2 000 000 kronor vid årets slut.  

 

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Säffle redovisade ett underskott föregående år. Arbetet med 

att kostnadseffektivisera är ett ständigt pågående arbete. Utfallet med stora underhållsåtgärder 2014 

visar ett för lågt avgiftsuttag. Förslag till taxehöjning godkändes av teknik- och fritidsnämnden i maj 

och har skickats vidare till kommunfullmäktige i Säffle.  

 

Renhållningsverksamheten i Åmål kommer att påverkas positivt av lägre kostnader för transport och 

förbränning av hushållsavfall. Renhållningen förväntas därför redovisa ett överskott med 300 000 

kronor vid årets slut. Det nya avtalet för transport och förbränning av hushållsavfall som ingår inom 

Östbys taxor kommer att innebära lägre intäkter från renhållningskollektivet i båda kommunerna. 

Östby förväntas redovisa ett nollresultat i slutet av året. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten efter maj 2015 och lägger den till handlingarna. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten efter maj 2015 och lägger den till handlingarna. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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KS § 233 

KSAU § 106   dnr KS 2015/279 

 

Aktieägartillskott till Åmåls Kommunfastigheter AB 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 6 maj 2015. 

2. Bilaga Villkorat aktieägartillskott augusti 2015. 

 

Kommunfullmäktige fattade under 2014 beslut om att, till Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB), 

försälja fastigheterna stadshuset (Cedern 10), kommunförrådet (Åmåls-Nygård 1:32) och ishallen (del 

av fastigheten Åmål 4:1) till bokfört värde. För att inte påverka ÅKAB:s soliditet (andelen av bolagets 

tillgångar som finansieras av eget kapital) på ett negativt sätt, så föreslås att försäljningen finansieras 

genom ett villkorat aktieägartillskott. Ett villkorat aktieägartillskott kan enkelt förklaras med att 

ägaren tillskjuter kapital, som klassificeras som bolaget egna kapital, men som ägaren har möjlighet 

att ta ut ur bolaget när ekonomiska förutsättningar finns. 

 

Redovisningsmässigt blir det villkorade aktieägartillskottet eget kapital hos den mottagande parten, 

och för den avlämnade parten betraktas det som finansiell anläggningstillgång. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna 6,5 miljoner kronor i villkorat 

aktieägartillskott till Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB). De villkor som skall gälla för tillskottet 

framgår av bilagd tillskottshandling. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte lyfts frågan om vem som ska underteckna dokumenten kring det 

villkorade aktieägartillskottet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunsfullmäktige lämnar 6,5 miljoner kronor i villkorat aktieägartillskott till Åmåls 

Kommunfastigheter AB (ÅKAB). De villkor som skall gälla för tillskottet framgår av bilagd 

tillskottshandling. 

 

2. Erforderliga handlingar ska undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande Laila Andrén 

och kommunchef Jeanette Lämmel. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Åmåls kommunfastigheter AB 



 Sammanträdesprotokoll  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 

  2015-09-16 7(31) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KS § 234 

KSAU § 107   dnr KS 2015/215 

 

Särskild medlemsinsats för 2015 - Kommuninvest 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 11 juni 2015. 

2. Skrivelse Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

3. Bilaga Uppgift om insatskapital 

 

EU inför ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen med skärpta krav på kapital och 

likviditet. Konsekvensen av detta är att Kommuninvest behöver stärka det egna kapitalet så att 

bruttosoliditeten, det vill säga andelen eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala 

tillgångarna ökar. Kommuninvest har tagit fram en beräkning över hur mycket man behöver förstärka 

det egna kapitalet och den säger att vi i snitt behöver ha ett insatskapital på 900 kronor per invånare. 

 

I dagsläget har Åmåls kommun ett insatskapital uppgående till 306 kronor per invånare. Vidare har 

Kommuninvest tagit fram en plan när samtliga medlemmar ska ha uppnått nivån på 900 kronor per 

invånare och den säger att från och med å 2018 ska denna nivå vara uppnådd. För befintliga 

medlemmar i Kommuninvest finns det en flexibilitet när under perioden fram till år 2018 som man 

går in med fullt kapital.  

 

Förslaget för Åmåls kommun är att gå in med fullt kapital redan under år 2015, då det ger en 

förhållandevis bra avkastning på insatt kapital. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra insats upp 

till den stadgemässigt hösta nivån på 900 kronor per invånare under 2015 

- anslå 7,3 miljoner kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som andelskapital  

- finansiering ska ske genom omdisponering av likvida medel 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Lars Ottosson (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra insats upp 

till den stadgemässigt hösta nivån på 900 kronor per invånare under 2015 

- anslå 7,3 miljoner kronor att under 2015 efter anfordran utbetalas som andelskapital  

- finansiering ska ske genom omdisponering av likvida medel 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten  
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KS § 235 

KSAU § 108   dnr KS 2015/270 

 

Ansökan om driftsbidrag – Fengersfors Folkets Hus 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 18 augusti 2015. 

2. Ansökan om driftbidrag från ordförande Tony Gyrud, Föreningen Fengersfors Folkets Hus, 

daterad 27 juli 2015.  

3. Verksamhetsplan och bilagor avseende budget för Fengersfors Folkets Hus 2016. 

 

Föreningen Fengersfors Folkets Hus har inkommit med ansökan om förskott på underskottsbidrag för 

verksamhetsåret 2015. Föreningen ansöker om ett bidrag för ett budgeterat underskott uppgående till 

63 000 kronor. Enligt kommunens reglemente för bidrag till lokalhållande föreningar kan förskott 

lämnas med upp till 75 % av det av kommunen godkända budgeterade underskottet. 

Underskottsbidraget begränsas till max 50 000 kronor, eller om underskottet överstiger 100 000 

kronor till maximalt 50 % av verksamhetsårets underskott per förening och verksamhetsår. 

 

Till föreningen kan man maximalt förskott utbetalas med summan av 37 500 kronor (75 % av 50 000 

kronor). 

 

Efter att ha tagit del av ansökan med bifogad budget för 2016, så anser ekonomienheten att 

bidragsansökan följer reglementet för bidrag till lokalhållande föreningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beviljar förskott till Föreningen Fengersfors Folkets Hus på underskottsbidrag för 

verksamhetsåret 2016 med beloppet 37 500 kronor. Utbetalning sker under januari månad 2016.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beviljar förskott till Föreningen Fengersfors Folkets Hus på underskottsbidrag för 

verksamhetsåret 2016 med beloppet 37 500 kronor. Utbetalning sker under januari månad 2016.  

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Fengersfors Folkets Hus 
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KS § 236 

KSAU § 109   dnr KS 2014/224 

 

Ansökan om lönebidrag 2015 – Åmåls Nya Tennisklubb 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 25 augusti 2015. 

2. Ansökan om lönebidrag från Åmåls Nya Tennisklubb undertecknad av kassör Göran 

Falkenström 24 augusti 2015. 

 

Åmåls Nya Tennisklubb har inkommit med en ansökan om lönebidrag avseende en 50 % tjänst från 

och med 17 augusti 2015. Klubben har tidigare beviljats bidrag då man i samarbete med annan 

förening skulle dela på en kanslipersonal. På grund av olika anledningar har inte detta samarbete 

kommit till stånd. Man ansöker därav återigen för bidrag till en ny resurs. Klubben har beviljats 

lönebidrag från arbetsförmedlingen.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner utbetalning av lönebidrag till Åmåls Nya Tennisklubb för en person 

med en 50 % anställning under perioden 17 augusti 2015 – 31 december 2015. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner utbetalning av lönebidrag till Åmåls Nya Tennisklubb för en person 

med en 50 % anställning under perioden 17 augusti 2015 – 31 december 2015. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Åmåls Nya Tennisklubb 
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KS § 237 

KSAU § 110   dnr KS 2015/144 

 

Förslag till finansiering/uppräkningsmodell för Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida 

bestånd 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Patrik Eurenius daterad 18 augusti 2015. 

2. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande i Mellerud Tommy W Johansson daterad 20 

april 2015. 

3. Utdrag ur cirkulär 15:7 från Sveriges Kommuner och Landsting daterad 19 februari 2015. 

4. Protokoll från Melleruds kommun daterad 6 maj 2015.  

5. Protokoll från Vänersborgs kommun daterad 1 juni 2015. 

 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har inkommit med ett nytt förslag på 

finansiering/uppräkningsmodell, att gälla från den 1 januari 2017. Förslaget resulterar i att anslaget till 

Dalslands Kanal AB årligen ska uppräknas utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV-index).  

 

Förslaget innebär att Dalslands Kanal AB inte behöver äska medel för att täcka generella 

kostnadsutvecklingar, såsom löneutveckling och allmän prisutveckling. 

 

Om Dalslands Kanal AB har ytterligare behov av anslagsmedel har man därutöver möjligheten att 

årligen äska särskilda anslagsmedel. 

 

En fördel med förslaget är att det förenklar hanteringen kring anslagstilldelning. En nackdel med 

förslaget är att det skiljer sig från hur vi i övrigt hanterar anslagstilldelningen inom kommunens 

interna organisation och dess verksamheter, vilken bygger på en årlig ramtilldelning i dialogform och 

inte en automatisk ramuppräkning.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att omräkna anslagstilldelningen till Dalslands 

Kanal AB med hjälp av SKLs PKV-index från och med beräkningen av 2017 års anslag. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att omräkna anslagstilldelningen till Dalslands 

Kanal AB med hjälp av SKLs PKV-index från och med beräkningen av 2017 års anslag. 

 

Anne Sörqvist (C) och Ulla Berne (M) deltar inte i behandlingen på grund av jäv. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Dalslands Kanal AB 
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KS § 238 

KSAU § 111   dnr KS 2014/146 

 

Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal (Leader) – 

beslut om avsiktsförklaring och medfinansieringsintyg 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Skrivelse från Leader Dalsland och Årjängs ordförande Per Jonsson inkommen 24 augusti 

2015. 

2. Lokal utvecklingsstrategi för åren 2014-2020 Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 

med tillhörande bilagor daterad 30 januari 2015. 

 

Strategin avser hela landskapet Dalsland samt Årjängs kommun i sydvästra Värmland och Munkedals 

kommun i nordöstra Bohuslän och omfattar landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. 

Strategin genomförs i samverkan med lokala och regionala aktörer. Strategin bygger på visionen om 

Framtidsbygder för alla och har tre övergripande målsätningar, framtidsbygder för alla, 

företagsamma bygder och bygder över gränser.  

 

Medfinansieringen från kommunerna blir oförändrad, minus 27 kronor per invånare och år under en 

sju års period. Flera kommuner har betalat oförändrat anslag år 2014 och andra har valt att inte göra 

det och de senare kommer att betala beloppet fördelat på färre år. Detta framgår av bilagan 

betalningsplan.  

 

Totala budgeten för perioden uppgår till 35 541 449 kronor varav kommunernas andel är 11 728 678 

kronor.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokal utvecklingsstrategi 2014-2020, framtidsbygder Dalsland 

Årjäng Munkedal.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokal utvecklingsstrategi 2014-2020, framtidsbygder Dalsland 

Årjäng Munkedal.  

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
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KS § 239 

KSAU § 113   dnr KS 2015/244 

 

Verksamhetsplan och budget 2016 – Fyrbodals kommunalförbund, yttrande 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 27 augusti 20105. 

2. Remiss Verksamhetsplan 2016 från förbundsdirektör Lasse Lindén daterad 17 juni 2015. 

3. Fyrbodals kommunalförbund, Verksamhetsplan 2016 inkommen 22 juni 2015. 

 

Ambitionen för all verksamhet inom Fyrbodals Kommunalförbund ska utgå från tre beredningar; 

samhällsutveckling, välfärd och utbildning. Verksamhetsplanen knyter an till en rad dokument såsom 

uppdraget enligt förbundsordningen, Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra Götaland 2020, 

genomförandeplan Fyrbodal och Kulturstrategin för Västra Götaland.  

 

I remissen till medlemskommunerna denna gång finns ett antal frågor kring förbundets uppdrag och 

framtida finansiering. Dessa frågor är skickade till de politiska grupperna för diskussion och ska vara 

kanslienheten till handa senast 30 september. Frågorna kommer att tas upp på kommunstyrelsen i 

oktober.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds 

Verksamhetsplan och budget för 2016.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget för 2016.  

 

Anne Sörqvist (C) deltar inte i behandlingar av ärendet på grund av jäv. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Fyrbodals kommunalförbund 
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KS § 240 

KSAU § 115   dnr KS 2015/275 

 

Revisionsrapport – Granskning av projektredovisningen – Dalslandskommunernas 

kommunalförbund 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från Dalslandskommunerans kommunalförbund daterad 4 juni 2015.  

2. Skrivelse från revisorernas ordförande i Dalslandskommunerans kommunalförbund, Torgny 

Arvidsson, daterad 4 maj 2015. 

3. Revisionsrapport – granskning av projektredovisningen Dalslandskommunerans 

kommunalförbund från april 2015.  

 

Revisionsrapport Granskning av projektredovisningen är granskad och revisorerna konstaterar att 

förbundets projektredovisning är ändamålsenlig. För att ytterligare försärka internkontrollen i 

redovisningen rekommenderas att skriftliga rutiner tas fram, vilket redan genomförts via 

Dalslandskommunernas kommunalförbunds kansli.  

 

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: 

Dalslandskommunernas kommunalförbund 
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KS § 241 

KSAU § 116   dnr KS 2014/89 

 

Motion – plan för att bygga en ny grundskola, Ulf Hanstål (M) 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterad 21 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 15 april 2015. 

3. Processplan angående Rösparksskolan daterad 22 april 2015. 

4. Motion angående en ny modern skola från Ulf Hanstål (M) daterad 25 mars 2014. 

 

I motionen framför Ulf Hanstål (M) en önskan om att en plan ska tas fram för at bygga en ny skola. 

Skolan bör omfatta förskoleklass upp till mellanstadiet. Vidare föreslås det att arbetet med planen ska 

vara klar senast vårterminen 2015. 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i centralorten i Åmåls kommun. 

Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande kring Motion – plan för att bygga 

en ny grundskola: 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i centralorten i Åmåls kommun. 

Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en processplan för beslut 

angående Rösparksskolan och grundskolan föreskoleklass – årskurs 6 i centralorten i Åmåls kommun. 

Arbetet enligt processplanen inleddes i februari 2015 och avslutas med beslut i kommunfullmäktige i 

november, senast december 2015.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Motionären 

Barn – och utbildningsförvaltningen 
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KS § 242  

VB § 1  KS 2015/184  

 

Motion om valbarhet som nämndeman – Tomas Lindström (-) 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Tomas Lindström (-) från 22 maj 2015. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Irene Larsson från 21 augusti 2015. 

 

Tomas Lindström (-) föreslår i sin motion att Jan-Erik Thorin entledigas från sitt uppdrag som 

nämndeman för Tingsrätten i Vänersborg, med hänvisning till hans förflutna som polis. 

 

Förvaltningen har utrett frågan och enligt Domstolsverkets rättsenhet finns inga hinder att en före 

detta polis väljs eller tjänstgör som nämndeman. Däremot är en person som fortfarande arbetar som 

polis inte valbar som nämndeman. 

 

Valberedningens beslut 

 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tingsrättens 

regler för val av nämndemän och enligt 4 kap 6 rättegångsbalken 20 § lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar. 

 

Jan-Eric Thorin (FP) deltar inte i beredning av ärendet på grund av jäv. 

__________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tingsrättens 

regler för val av nämndemän och enligt 4 kap 6 rättegångsbalken 20 § lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Motionären 

Jan-Eric Thorin (FP) 
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KS § 243 

KSAU § 117   dnr KS 2015/295 

 

Disposition av bank- och plusgiromedel samt internetbank 

 

Tjänsteskrivelse från tillförordnad ekonomichef Eva Larsson daterad 1 september behandlas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2014, KS § 50, om personer som disponerar Åmåls 

kommuns bank- och postgiromedel samt internetbank. 

 

På grund av personalförändringar inom ekonomienheten föreslås att kommunstyrelsen beslutar att 

nedanstående personer, två i förening, disponerar Åmåls kommuns bank- och plusgiromedel samt 

internetbank. 

 

Eva Larsson   19630809 Administratör internetbank 

Stina Jonasson  19541201 Administratör internetbank 

Helene Andersson 19760808 

Carina Joghammar 19590507 

Annelie Wernlund 19650715 

Inger Bergh  19590207 

Kjell Svensson  19620703 

 

Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 12 mars 2014, KS § 50. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående personer, två i förening, disponerar Åmåls kommuns 

bank- och plusgiromedel samt internetbank. 

 

Eva Larsson   19630809 Administratör internetbank 

Stina Jonasson  19541201 Administratör internetbank 

Helene Andersson 19760808 

Carina Joghammar 19590507 

Annelie Wernlund 19650715 

Inger Bergh  19590207 

Kjell Svensson  19620703 

 

Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 12 mars 2014, KS § 50. 

__________________ 
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Forts KS § 243 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående personer, två i förening, disponerar Åmåls kommuns 

bank- och plusgiromedel samt internetbank. 

 

Eva Larsson   19630809 Administratör internetbank 

Stina Jonasson  19541201 Administratör internetbank 

Helene Andersson 19760808 

Carina Joghammar 19590507 

Annelie Wernlund 19650715 

Inger Bergh  19590207 

Kjell Svensson  19620703 

 

Därmed upphävs kommunstyrelsens beslut från 12 mars 2014, KS § 50. 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 
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KS § 244 

KSTAU § 66  KS 2015/260 

 

Försäljning av fastigheten Södergården 1:14 i Tösse 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz från 9 juli 2015 behandlas. 

 

Anders och Ulrika Bäckström har inkommit med en förfrågan om att köpa fastigheten Södergården 

1:14. Fastigheten är jordbruksmark som ägs av Åmåls kommun (Tösse-Tydje skolditrikt), men som 

brukas av Amnebyn 1:33, den intilliggande jordbruksfastigheten som ägs av paret Bäckström. 

 

Fastigheten har värderats av Företagstjänst till 50 000 kronor. 

 

Förvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Södergården 1:14 med 

köpeskilling enligt bifogad fastighetsvärdering. 

 

Erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz. 

 

Lars Ottosson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja fastigheten Södergården 1:14 med 

köpeskilling enligt bifogad fastighetsvärdering. 

 

Erforderliga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och enhetschef Carl-Gustav 

Bergenholtz. 

 

Lars Ottosson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz. 

Anders och Ulrika Bäckström 
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KS § 245 

KSTAU § 67  KS 2015/285 

 

Positivt planbesked för del av Åmål 4:1 
 

Följande dokument behandlas: 

1. Ansökan från Axelssons motor AB från 18 augusti 2015 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz och planingenjör Hanna 

Berndtsson från 18 augusti 2015 

 

Axelssons motor AB ansöker om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Åmål 4:1. Syftet med 

planändringen är att möjliggöra byggande av ny verkstadsbyggnad. 

 

Förvaltningen föreslår att kommunen ger positivt planbesked. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för ändring av detaljplan för del av Åmål 4:1, samt  

 

2. Konsult anlitas av sökanden.  

 

3. Planbeskedet debiteras med 8 900 kronor. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för ändring av detaljplan för del av Åmål 4:1, samt  

 

2. Konsult anlitas av sökanden.  

 

3. Planbeskedet debiteras med 8 900 kronor. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Tillväxtenheten 
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KS § 246 

KSTAU § 68  KS 2015/124 

 

Önskemål om rondell för korsningen E45/Strömstadsvägen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från handlare som inkom till kommunen 2 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse från enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz från 3 juni 2015 

 

Kommunen har fått en skrivelse från elva handlare, Åmåls handel och Fastighetsägarna i området 

Fågelmyren. De framför önskemål om att en rondell byggs i korsningen E45/Strömstadsvägen (vid 

Dalhall) i samband med den ombyggnation som planeras under 2017. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till att utreda korsningen. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen tillskriver Trafikverket att påbörja en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för korsningen 

E45/Strömstadsvägen, med hänvisning till trafiksäkerhetssituationen. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen tillskriver Trafikverket att påbörja en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för korsningen 

E45/Strömstadsvägen, med hänvisning till trafiksäkerhetssituationen. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Åmåls handel 

Fastighetsägarna  

Tillväxtenheten
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KS § 247 

KSTAU § 69  KS 2015/274 

 

Samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma 

folkhälsoinsatser i Åmåls kommun för perioden 2016-2019 

 

Förslag till Samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma 

folkhälsoinsatser i Åmåls kommun för perioden 2016-2019 behandlas. Dokumentet inkom till 

kanslienheten 10 augusti 2015. 

 

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist redogör för det föreslagna avtalet och presenterar 

verksamheten. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

1. Kommunstyrelsen godkänner avtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Åmåls kommun för 

perioden 2016-2019. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef 

Jeanette Lämmel. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner avtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Åmåls kommun för 

perioden 2016-2019. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson och kommunchef 

Jeanette Lämmel. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Folkhälsostrategen 
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KS § 248 

KSTAU § 71  KS 2015/291 

 

Ansökan om medfinansiering avseende bekämpning av jättebjörnloka – innovativ naturvård  
 

Miljöchef Susanne Nordström och miljöstrateg Katrin McKann redogör för problemet med växten 

jättebjörnloka som växer på diverse ställen i kommunen och som vid kontakt med hud kan ge kraftig 

hudirritation. Detta är ett arbete som åligger kommunen att göra och idag utförs av teknik- och 

fritidsförvaltningen. Miljöenheten har nu möjlighet att ansöka om delfinansiering från 

världsnaturfonden för att bekämpa jättebjörnlokan. Förhoppningen är att detta ska minska 

kommunens kostnader och effektivisera bekämpningen. 

 

Ansökan behöver göras senast 14 september och därför föreslås att tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet fattar ett beslut och att kommunstyrelsen i efterhand godkänner beslutet.  

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut  

 

Tillväxtutskottet godkänner att miljöenheten ansöker om medfinansiering av bekämpning av 

jättebjörnlokan. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

1. Kommunstyrelen godkänner tillväxtutskottets beslut. 

 

2. Miljöenheten ges i uppdrag att ett inkomma med en skrivelse som tydligare beskriver 

projektet om finansiering beviljas. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelen godkänner tillväxtutskottets beslut. 

 

2. Miljöenheten ges i uppdrag att ett inkomma med en skrivelse som tydligare beskriver 

projektet om finansiering beviljas. 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Miljöenheten
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KS § 249 

KSTAU § 72  KS 2015/287 

 

Deltagande i projekt Innovativ plattform för hållbar stadsutveckling 
 

Tjänsteskrivelse från centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson från 24 augusti 2015 behandlas. 

 

Åmåls kommun har möjlighet att delta ett treårigt Interregprojekt om hållbar stadsutveckling 

tillsammans med Lysekil, Strömstad och Uddevalla kommuner samt Fredrikstads kommune i Norge. 

Projektet sträcker sig mellan 2016-2018. Syftet är att på längre sikt skapa ett attraktivt centrum där ny 

näring etableras som medborgare och besökare vill återkomma till. Projektet innefattar gemensamma 

aktiviteter, upplevelser och vissa investeringar i den offentliga miljön.  

 

Ansökan behöver göras senast 15 september och därför föreslås att tillväxt- och 

arbetsmarknadsutskottet fattar ett beslut och att kommunstyrelsen i efterhand godkänner beslutet.  

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets beslut  

 

Tillväxtutskottet godkänner deltagande i projektet Innovativ plattform för hållbar stadsutveckling. 

 

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen godkänner tillväxtutskottets beslut. 

__________________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte behandlas kompletterande skrivelse från centrumutvecklare Ulrika 

Abrahamsson från 10 september 2015. 

 

Michael Karlsson (M) yrkar att i tillägg att kompletterande information ska lämnas vid 

kommunstyrelsens kommande möte gällande: 

a) Teknik- och fritidsförvaltningens personal ska vara delaktig i projektet utan att detta 

redovisas i projektet. Kommer redovisning av personalens tid ske på annat sätt till teknik- och 

fritidsnämnden eller kommunstyrelsen? 

b) Kommunen medfinansierar projektet i form av egen tid. Hade personalen som ska utföra 

arbetet ändå arbetat med utveckling av centrum eller kommer insatsen gå utanför ramen för 

ordinarie arbetsuppgifter? 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från utskottet och ett tilläggsyrkande från Michael 

Karlsson (M). Ordföranden ställer först proposition på utskottets förslag och konstaterar att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget. Ordföranden ställer därefter proposition på 

tilläggsyrkandet och konstaterar att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Forts KS § 249 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner tillväxtutskottets beslut. 

 

2. Kompletterande information ska lämnas vid kommunstyrelsens kommande möte gällande: 

a) Teknik- och fritidsförvaltningens personal ska vara delaktig i projektet utan att detta 

redovisas i projektet. Kommer redovisning av personalens tid ske på annat sätt till teknik- 

och fritidsnämnden eller kommunstyrelsen? 

b) Kommunen medfinansierar projektet i form av egen tid. Hade personalen som ska utföra 

arbetet ändå arbetat med utveckling av centrum eller kommer insatsen gå utanför ramen 

för ordinarie arbetsuppgifter? 

_______________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson 
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KS § 250  KS 2013/11 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsreglemente 
 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman från 25 augusti behandlas. 

 

Kommunstyrelsens delegeringsreglemente reviderades senast under våren 2015. Det är ett dokument 

som ständigt ska hållas uppdaterat, utifrån organisationsförändringar och politisk viljeinriktning. 

 

Sedan dess har ett tre förslag till förändringar inkommit vilka nu sammanställts i förslag till reviderat 

delegeringsreglemente för kommunstyrelsen. De två första avser extraordinära händelser i fredstid.   

 

Punkt 3.9 Ger kommunchefen rätt att vid behov begära bistånd från övriga kommuner och landsting 

 

Punkt 3.10 Ger kommunchefen rätt att fatta beslut om begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som 

drabbats av extraordinär händelse. 

 

Punkt 4.1.15 Nu införs att även konsument- och skuldrådgivare har rätt att göra dödboanmälan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen antar reviderat delegeringsreglemente. 

__________________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Räddningschef Lars-Ove Öhrn 

Tf enhetschef Ulrika Kvamme 
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KS § 251  KS 2015/38 

 

Tillsyn av IVO på Åmåls hem för vård och boende för ensamkommande ungdomar 
 

Tjänsteskrivelse från tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshid från 8 september 2015 behandlas. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i februari 2015 en inspektion av Åmåls hem för 

vård och boende (HVB) för ensamkommande ungdomar. En genomlysning gjordes av skriftliga 

rutiner, lokalernas lämplighet, personals kompetens med mera. Vid tidpunkten för tillsynen bestod 

HVB:et av ett antal lägenheter och IVO konstaterade att lokalerna inte uppfyllde de krav som ställs 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vidare att personalens schemaläggning inte var 

tillfredsställande. 

 

De åtgärder som vidtagits är att HVB:et flyttats till nya lokaler på Gerdinsgatan och att 

personalscheman har ändrats. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner de vidtagna åtgärderna och lägger informationen till handlingarna. 

__________________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Tillförordnad förvaltningschef Porya Khorshid 
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KS § 252  KS 2015/254 

 

Information om avslagen överklagan av detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg 
 

Åmåls kommun har antagit en detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg. Ärendet har 

blivit överklagat i flera instanser. 

 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelar nu i dom att det överklagande som gjorts i ärendet 

gällande Länsstyrelsens beslut har blivit avslaget (dom från 27 augusti 2015). 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

__________________________ 
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KS § 253  KS 2015/265 

 

Anställning av förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Tjänsteskrivelse från 2 september 2015 behandlas. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har annonserat om en tillsvidareanställning till tjänsten som 

förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. Efter avslutade intervjuer bedömer 

arbetsgivaren i samråd med arbetstagarorganisationer att Jan-Erik Samuelsson Uddevalla är den 

lämpligaste kandidaten att erbjuda den utlysta tjänsten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Jan-Erik Samuelsson som förvaltningschef för vård- 

och omsorgsförvaltningen. 

__________________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Personalchefen 
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KS § 254  KS 2015/311 

 

Ställföreträdande kommunchef för Åmåls kommun från 1 september 2015 
 

Ekonomichef Patrik Eurenius har innehaft rollen som ställföreträdande kommunchef. Han har nu 

slutat sin tjänst och en ny ställföreträdare behöver utses. 

 

Kommunchefen föreslår att personalchef Per Ljungberg utses. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse personalchef Per Ljungberg som ställföreträdande kommunchef 

för Åmåls kommun från 1 september 2015. 

__________________________ 

Beslutet ska skickas till: 

Personalchef Per Ljungberg 
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KS § 255 
 

Delgivning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen: 

 

Personalchefens delegeringsbeslut: 

Sammanställning från 27 juni 2015 avseende: 

 Lön 

 Protokoll 

 

Delegeringsbeslut från handläggare på integration- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

 Flykting försörjningsstöd 1-31 juli 2015. 

 Flykting försörjningsstöd 1-31 augusti 2015. 

 

Delegeringsbeslut från färdtjänsthandläggaren: 

 Färdtjänst 1 oktober 2014- 31 augusti 2015 

 Riksfärdtjänst 1 oktober 2014- 31 augusti 2015 

 Yttrande till förvaltningsrätten från 2 september 2015 

 

Delegeringsbeslut gällande anställning: 

 Kommunchef Jeanette Lämmels beslut om förordnande av biträdande förvaltningschef från 

25 augusti 2015. 

 Kommunchef Jeanette Lämmels beslut om förordnande av tillförordnad enhetschef från 26 

augusti 2015. 

 Kommunchef Jeanette Lämmels beslut om förordnande av tillförordnad förvaltningschef från 

26 augusti 2015. 

 Kanslichef Ida Rådmans beslut om anställning av nämndsekreterare från 26 augusti 2015. 

 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning av deltidsbrandman från 8 september 

2015. 

 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning av deltidsbrandman från 8 september 

2015. 

 Räddningschef Lars-Ove Öhrns beslut om anställning av deltidsbrandman från 8 september 

2015. 

 

 

Övriga delegeringsbeslut: 

 Kommunchef Jeanette Lämmels beslut om ombud från 27 kuli 2015. 

 Tillförordnad ekonomichef Eva Larssons beslut om slutamortering av lån från 31 augusti 

2015. 

 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om arrende från 21 augusti 2015. 

 Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtzs beslut om markupplåtelse från 24 augusti 2015. 

 Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlssons beslut om yrkesvuxplatser från 1 

september 2015. 
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KS § 256 

 

Delgivning av kommunala protokoll 

 

Följande dokument behandlas:  

 Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och tillväxtutskotts protokoll från 26 augusti 2015  

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 2 september 2015 

 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från extra bolagsstämma 11 augusti 2015 

 Åmåls kommunfastigheter AB:s protokoll från augusti 2015 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

KS § 257 

 

Rapporter 

 

Följande dokument behandlas:  

 Länsstyrelsen: Informationsbrev om 2015 års bostadsanalys 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna.  

__________________ 
 


