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KS § 245 Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Olof Eriksson (S) utses att justera dagens protokoll. 

__________  
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KS § 246 Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet ”Medborgarförslag - namnändringsförslag för återinförande av namnet 

Gamla kyrkan” stryks från dagens föredragningslista, som därmed fastställs. 

__________
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Dnr KS 2016/124 

KS § 247 Taxor och avgifter för 
kommunstyrelsen 2017 - Musikskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa enhetlig avgift på 

400 kr/termin för instrumenthyra inom musikskolan från 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016 (§ 161) att ge 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en enhetlig avgift för 

instrumenthyra inom musikskolan för en eventuell korrigering av den avgiften i 

november 2016. 

Kulturenheten har lagt fram ett förslag på enhetlig avgift på 400 kr/termin för 

instrumenthyra inom musikskolan. Kulturenheten vill behålla en hyresavgift 

eftersom det blir slitage på instrumenten och det kostar att underhålla dem. 

Avgiften ska vara enhetlig för alla instrument även om vissa kostar mer i inköp 

och underhåll. Det finns ett begränsat antal hyresinstrument och de billigaste 

instrumenten, t ex gitarr, kommer inte att finnas för uthyrning. 

Spelavgiften i musikskolan kommer från och med 1 januari 2017 att tas bort. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens kulturutskott daterat 14 september  

2016 § 22 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 8 september 2016 

- Protokoll från kommunfullmäktige 22 juni 2016 § 161 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2016-10-12  7 (23) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2016/322 

KS § 248 Projekt BioLab 2.0 - Digitala biografen 
som lokal utvecklingsresurs 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker att Åmåls kommun agerar som projektägare för 

projektet BioLab 2.0 – den digitala biografen som lokal utvecklingsresurs. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionens Näringslivsavdelning har beslutat att avsätta högst 300 

000 kr för medfinansiering av projektet ”BioLab 2.0 - Digitala biografen som 

lokal utvecklingsresurs” där Åmåls kommun är projektägare. Övriga deltagande 

kommuner är Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda. Deltagande 

kommuner motfinansierar med arbetstidsinsats. Projektägare samt styrgrupp för 

projektet för Åmåls kommuns räkning är kulturenheten, tillväxtenheten och 

integrations- och arbetsmarknadsenheten. Projekttiden är 1 maj 2016 till 31 

december 2016. 

Projektet BioLab 2.0 utgår från en frågeställning kring de digitala biografernas 

roll som lokal utvecklingsresurs inom näringsliv, kultur och service. 

Digitaliseringen av biograferna har bl.a. förändrat förutsättningarna för 

distribution, marknadsföring och hantering av filmmedia och i någon mån även 

ökat tillgängligheten till filmutbudet i allmänhet. Genom digitaltekniken har 

också möjligheter för visning av annat utbud, t.ex. utsändningar från teaterscener, 

operahus eller idrottsarenor skapats. 

Biografen används ibland även för andra arrangemang som t.ex. konserter, 

föredrag, seminarier eller liknande. BioLab 2.0 ska därför testa vad biografen som 

mötesplats håller för och kan erbjuda. Projektet ska också undersöka vilka nya 

samarbeten och samordningar som kan skapa ökade möjligheter till lokal 

utveckling. Det vill även kommunicera och förmedla erfarenheter kring biografen 

som mötesplats och hur man som biografaktör/ägare/driftare kan utveckla och 

bredda verksamheten som en resurs inom lokal utveckling och service. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens kulturutskott daterat 14 september 2016 § 23 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson daterad 8 september 2016 

- Projektbeskrivning med projektbudget - Beslut från Västra Götalandsregionen 

daterat 25 maj 2016 

- Driftprojektregistrering 

Protokollsanteckning 

Michael Karlsson (M) lämnar nedanstående protokollsanteckning: 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Åmåls kommun agerar som projektägare 

för projektet Biolab 2.0.  
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Projekttiden är 1 maj 2016 till 31 dec 2016, vilket innebär att ca 70 % av projektet 

redan avklarats. En juridisk gråzon befinner man sig i om man efterdaterar, 

fördaterar och fattar retroaktiva beslut. Detta är ett retroaktivt beslut och sådana 

anser jag inte hör hemma i en kommunal verksamhet.  

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

__________
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Dnr KS 2016/331 

KS § 249 Ansökan om planbesked - Eurocash 
Food AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger positivt planbesked till Eurocash Food AB och ger 

tillväxtenheten planuppdrag, med prioritering framför övriga planärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 september 2016 lämnade Eurocash Food AB in en förfrågan om 

planbesked för en ny detaljplan med syfte att bygga en Eurocash butik intill 

rondellen vid infarten Drottninggatan från E-45. Fastigheter som berörs är Åmål 

4:1, Åmål 4:17 och Grimman 1. 

Delar av marken är redan detaljplanelagd för handel i dagsläget, medan resterande 

utgörs av parkmark och lokalgata. Etableringen strider inte mot Översiktsplan 

eller Fördjupad översiktsplan för Åmåls tätort. Planen kan upprättas med 

standardförfarande. 

Upprättandet av detaljplan föreslås bekostas av Eurocash. Ett förslag på 

plankostnadsavtal mellan Åmåls kommun och Eurocash presenteras i ett separat 

ärende. Eurocash ansvarar för upprättandet av planhandlingar och framtagande av 

erforderliga utredningar som underlag till detaljplanen. Tillväxtenheten ansvarar 

för granskning och handläggning av planhandlingar samt upprättande av 

fastighetsägarförteckning och granskningsyttrande. Tid och kostnad för detta 

debiteras till Eurocash. 

Om kommunstyrelsen ger planuppdrag till tillväxtenheten påbörjas utredning om 

möjlighet för plan och upprättande av förslag på planhandlingar för samråd. 

Samrådshandling beräknas komma upp som ärende på kommunstyrelsens 

sammanträde redan i november. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterad 21 september  

2016 § 66 

- Tjänsteskrivelse från planingenjör Sofia Buhrgard daterad 15 september 2016 

- Ansökan om planbesked med två kartor från Eurocash Food AB inkom 14 

september 2016 

Beslutet skickas till 

Eurocash Food AB 

Sofia Buhrgard planingenjör 

__________
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Dnr KS 2016/331 

KS § 250 Plankostnadsavtal - Eurocash Food 
AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner plankostnadsavtal mellan Eurocash Food AB och 

Åmåls kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett plankostnadsavtal är ett dokument som fastställer åtaganden och 

kostnadsfördelning mellan parter i samband med upprättande av detaljplan. 

Förslaget avtal anger att byggherren, Eurocash Food AB, ansvarar för upprättande 

av planhandlingar och framtagande av erforderliga utredningar som underlag till 

detaljplanen. Tillväxtenheten ansvarar och ersätts för granskning och 

handläggande av handlingar och alla administrativ uppgifter som ingår i 

planprocessen, såsom kungörelser och distribution av handlingar. 

Byggherren debiteras för kommunens kostnader enligt av kommunfullmäktige 

fastställd taxa. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterat 21 september  

2016 § 67 

- Tjänsteskrivelse från planingenjör Sofia Buhrgard daterad 15 september 2016 

- Förslag till plankostnadsavtal daterat 15 september 2016 

Beslutet skickas till 

Eurocash Food AB 

Sofia Buhrgard, planingenjör 

__________
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Dnr KS 2016/256 

KS § 251 Remiss av strategiska vägval för ett 
gott liv i en fossiloberoende region 2030 - 
Västra Götalandsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun svarar på remissen ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett 

fossiloberoende Västra Götaland 2030” enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har 

gemensamt tagit fram ett förslag på tolv satsningar inom fyra stycken 

fokusområden för att nå det ambitiösa och nödvändiga klimatmålet om en 

fossiloberoende region 2030. Åmåls kommuns remissvar är ett samlat svar där 

tjänstemän och politiker har samsyn om vårt fortsatta arbete för en 

fossiloberoende kommun 2030. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott daterat 21 

september 2016 § 68 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg Katrin McCann daterad 15 september 2016 

- Bilaga med remissvar 

- Missiv till remiss från Västra Götalandsregionen daterad juni 2016 

- Förslag – Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende Västra Götaland 

2030 

- Remissfrågor 

Beslutet skickas till 

Katrin McCann 

Västra Götalandsregionen 

__________
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Dnr KS 2016/335 

KS § 252 Revidering av taxa för slamtömning i 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

slamtömningstaxa för Åmåls kommun från och med 1 januari 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Åmåls kommun 

föreslås höjas enligt bilaga 1, från och med 1 januari 2017. 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som ska drivas 

enligt självkostandsprincipen. Taxan för slamtömning har inte reviderats sedan år 

2011 då senaste entreprenaden startades. 

En ny entreprenad har upphandlats under våren 2016 som omfattar tömning av 

avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för tömningar under 

helger. Kundtjänst och fakturering kommer från och med 1 januari 2017 istället 

att utföras av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 28 september  

2016 § 139 

- Tjänsteyttrande inkl två bilagor från renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 

daterad 9 september 2016 

- Protokoll från teknik- och fritidsnämnden daterat 13 september 2016 § 91 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

__________
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Dnr KS 2016/338 

KS § 253 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Studieförbundet Vuxenskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan Väst 410 000 

kronor ur 2016 års anslag avseende ”tillfälligt stöd för kommuner och landsting” 

för att utöka sin verksamhet i syfte att motverka rasism och underlätta 

integrationen av våra nya svenskar. 

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst bedriver idag svenskundervisning för 

nyanlända inom ramen för folkbildningsuppdraget. Studieförbundet Vuxenskolan 

Väst önskar utöka verksamheten för att underlätta integrationen i Åmål i syfte att 

motverka rasism och underlätta integrationen av våra nya svenskar. Det vill de 

göra genom samhällsinformation, föräldrautbildning, föreningskunskap, 

språkcaféer, svenskundervisning för pensionärer och föräldralediga mammor samt 

föreläsningar för Åmålsborna. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 28 september 2016 § 137 

- Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan inkom 21 september 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Lena Hesselroth, Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

__________
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Dnr KS 2016/339 

KS § 254 Ansökan om ekonomiskt 
stöd/migrationsmedel för föreningar och 
organisationer- Ettehad ideell idrottsförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja idrottsföreningen Ettehad 20 000 kronor ur 

2016 års anslag avseende ”tillfälligt stöd för kommuner och landsting” för bedriva 

sin verksamhet för svenska nyanlända ungdomar att mötas genom idrott. 

Sammanfattning av ärendet 

Den ideella idrottsföreningen Ettehad vill skapa en bättre integration mellan 

nyanlända ungdomar, ungdomar födda i Sverige och ungdomar som varit i 

Sverige några år. Syftet är att mötas genom idrott, skaffa nya vänner, känna 

samhörighet med målgruppen och även få hjälp med sociala koder. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 28 september 2016 § 138 

- Ansökan inkom 21 september 2016 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Alikhan Ahmadi 

Najib Sultani 

__________
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Dnr KS 2016/337 

KS § 255 Delårsrapport januari-augusti 2016 - 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-
Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Åmåls kommuns del 

godkänna delårsrapporten för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, 

Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundet fick bidrag från medlemmarna med 5 240 000 kronor och hade 

dessutom 679 000 kronor i eget kapital från 2015. Det betyder att förbundet totalt 

med egna medel har 5 919 000 kronor i tillgångar. Av dessa har man för 2016 

budgeterat 5 540 000 kronor och har för att säkerställa likviditeten ett budgeterat 

överskott om 379 000 kronor. Prognosen för 2016 beror dels på hur 

insatsansvariga kan besätta två vakanta tjänster och ett nytt initiativ kring 

långtidssjuksrivna som inte riktigt är igång. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 28 september 2016 § 140 

- Delårsrapport januari-augusti 2016 - Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet BÅDESÅ 

Ekonomienheten 

__________
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Dnr KS 2016/321 

KS § 256 RäddSam VG - samverkan mellan 
räddningstjänsterna i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls räddningstjänst ska ingå avtal med övriga 

räddningstjänster i Västra Götaland i samarbetsforumet RäddSam VG om en 

gemensam resurs placerad i Göteborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan en tid tillbaka är ett samarbete startat i Västra Götaland. Samarbetet utgår 

från en gemensam ambition om att genom en utvecklad förmåga, såväl internt 

som externt, kunna påverka berörda organisationer, myndigheter och 

beslutsfattare. 

Genom detta avtal ska parterna genom samverkan verka för att tillsammans inom 

RäddSam VG öka förmågan att lösa uppgifter resurseffektivt. 

Parterna ska inom ramen för samarbetet ta ett gemensamt aktivt ansvar för 

utveckling av teknik, arbetsmetoder och rutiner samt att kontinuerligt följa upp 

och utvärdera dessa. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 28 september 2016 § 132 

- Tjänsteskrivelse från räddningschef Lars-Ove Öhrn daterad 7 september 2016 

- Avtal mellan Räddningstjänsterna i Västra Götaland avseende samfinansiering 

av gemensam tjänst 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 

__________
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Dnr KS 2015/72 

KS § 257 Medborgarförslag - HBTQ-certifiering 
av Åmåls kommun - Angelika Lunnari 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att låta förvaltningarna fortsätta att driva HBTQ-

frågan i egen regi. Arbetet skall ske med beaktande av de riktlinjer som framgår 

av de av kommunfullmäktige antagna policies mot kränkande särbehandling och 

diskriminering, kommunens jämställdhet- och mångfaldsplan samt gällande 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsen vill ha en uppföljning av förvaltningarna hur arbetet 

fortskrider. 

Åmåls kommun ska inte ska certifiera sig. Medborgarförslaget anses därmed 

besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Åmåls kommun bör HBT-certifiera (gammal 

benämning, nu HBTQ-certifiering) sig inkom från Angelika Lunnari den 25 

februari 2015. Angelika Lunnari framhåller i sitt förslag att Åmåls kommun 

genom att påbörja ett arbete för att HBTQ-certifiera sig kommer att stärka sitt 

ställningstagande för att vara en kommun där alla kan leva på olika sätt utan att 

vara rädd för påhopp eller trakasserier. HBTQ är ett paraplybegrepp för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 

identiteter. 

Ärendet remitterades till kommunens folkhälsostrateg, som inkom med ett 

remissvar den 26 augusti 2015. Åmåls kommuns folkhälsostrateg föreslog ett 

bifall till förslaget men som alternativ till en HBTQ-certifiering, att vissa enheter 

främst inom vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och 

utbildningsförvaltningen genomgår en HBTQ-diplomering i Närhälsans regi. 

Ärendet remitterades därefter till personalenheten för synpunkter. En förfrågan 

har gått ut till kommunens förvaltningar gällande nuläget och hur man ser på 

framtida satsningar. Personalenheten ser att en ökad acceptans för olikheter bland 

kommunens anställda utgör en bra grund för öppenhet och acceptans även mot 

kommuninnevånarna. Det som talar mot ytterligare insatser är att fokus ligger på 

HBTQ som minoritetsgrupp framför andra. En övergripande insats kan komma att 

innebära nedprioritering av de redan befintliga behoven som finns inom 

förvaltningarna. 

Personalenheten presenterade två alternativ till beslut att göra utbildningsinsatser 

inom särskilt utvalda verksamheter likt andra kommuner. 

Ett alternativ till kostsam certifiering är RFSL:s webbaserade utbildning. 
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Ett andra alternativ är att avstå från vidare utbildningsinsatser inom HBTQ och att 

förvaltningarna fortsätter att driva frågan utifrån de specifika behov som de ser 

inom sina respektive förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 28 september 2016 § 133 

- Tjänsteskrivelse från personalenheten daterad 21 september 2016 

- Protokoll från kommunstyrelsen daterad 14 september 2016 § 241 

- Medborgarförslag från Angelika Lunnari inkom 25 februari 2015 

Yrkande 

Rolf Lindström (S) yrkar att delar av förslag till beslut ändras enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att låta förvaltningarna fortsätta att driva HBTQ-

frågan i egen regi. Arbetet skall ske med beaktande av de riktlinjer som framgår 

av de av kommunfullmäktige antagna policies mot kränkande särbehandling och 

diskriminering, kommunens jämställdhet- och mångfaldsplan samt gällande 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsen vill ha en uppföljning av förvaltningarna hur arbetet 

fortskrider. 

Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningen avklarad och konstaterar att två förslag 

föreligger: arbetsutskottets förslag till beslut samt Rolf Lindströms (S) 

ändringsyrkande. Proposition ställs på förslagen och ordföranden konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Lindströms (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Förslagsställaren 

__________
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Dnr KS 2016/260 

KS § 258 Remiss om förslag till 
Kommunakademin Väst - en gemensam 
samverksarena mellan Högskolan Väst och 
Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen svarar på remissen enligt följande: 

Åmåls kommun ställer sig positiv till samverkansplattformen Kommunakademin 

Väst. I första hand ska framtida finansiering prövas inom Fyrbodals 

kommunalförbunds budget i relation till andra verksamheter. I andra hand får 

Åmåls kommun ta ställning om medverkan i Kommunakademin Väst vid ett 

senare tillfälle efter beslut och genomlysning av Fyrbodals Kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals direktion fattade den 7 maj 2015 beslut om avsikten att tillsammans 

med Högskolan Väst bygga upp en samverkansarena, för att få till stånd en 

funktionell och över tid hållbar struktur för samarbete gällande ömsesidig 

kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling. Högskolan Väst fattade 

motsvarande beslut den 11 maj 2015. 

Samverkan mellan parterna skall bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal 

och ta sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG 2020, 

Fyrbodals genomförandeplan och Högskolan Västs styrkeområden. Arbetet inom 

arenan kommer att bedrivas inom ett antal gemensamt prioriterade områden. 

Förberedelsen av samverkansfunktionen har skett inom ett uppstartsprojekt under 

2015-2016. I min roll som kommunchef ingår jag i styrgruppen och personalchef 

Per Ljungberg har rollen som högskolekoordinator från kommunens sida. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 28 september 2016 § 136 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef Jeanette Lämmel daterad 22 september 2016 

- Missiv Kommunakademi Väst – Fyrbodals Kommunalförbund daterad 9 juni 

2016 

- Förslag från Fyrbodals kommunalförbund reviderat 13 juni 2016 

Beslutet skickas till 

Fyrbodal kommunalförbund 

 

__________  
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KS § 259 Information - Rankning av 
företagsklimatet i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av 

kommunernas företagsklimat. Under dagens möte deltar Sebastian Mårtensson 

från Svenskt Näringsliv för att presentera hur undersökningen har genomförts 

samt bidra till en analys av Åmåls placering i rankingen. Representanter från 

näringslivet i Åmål deltar även under mötet. 

__________  
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KS § 260 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut: 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om riksfärdtjänst, 2016-09-01 

till 2016-09-30 

- Sammanställning av delegeringsbeslut om färdtjänst, 2016-09-01 

till 2016-09-30 

__________  
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KS § 261 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kommunala handikapprådet daterat 23 september 2016 

- Teknik- och fritidsnämnden daterat 13 september 2016 

- Kulturutskottet daterat 14 september 2016 

- Tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterat 21 september 2016 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott daterat 28 september 2016 

__________  
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KS § 262 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

- Kvartalsbrev 3/2016 - Kommunforskning i Väst 

- Skrivelse om Vänerstipendiet 2016 

__________ 


