Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Sida

2017-08-23

KS 2017/10

1 (20)

Plats och tid

KS-salen kl. 09:00–12:10

Ledamöter

Michael Karlsson (S), ordförande
Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande
Olof Eriksson (S)
Christer Örtegren (S)
Lotta Robertsson Harén (MP)
Lars-Olov Ottosson (C)
Ulla Berne (M)

Tjänstgörande ersättare

Rolf Lindström (S), ersätter Mikael Norén (S)
Christer Törnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C)
Michael Karlsson (M), ersätter Johan Paulsson (M)
Håkan Sandberg (L), ersätter Jan-Erik Thorin (L)

Ersättare

Cecilia Gustafsson (S)
Birgit Karlsson (MP)
Thomas Olson (L)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Paragrafer

165 - 178

Ida Tornestrand

Ordförande

Michael Karlsson

Justerare

Lars-Olov Ottosson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-31

Protokollets förvaringsplats

Kanslienheten

Underskrift

Ida Tornestrand

Datum då anslaget tas ned

2017-09-22
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Övriga deltagare

Justerare

Jeanette Lämmel, kommunchef
Stig-Arne Olsson, ekonomichef
Ida Tornestrand, kommunsekreterare
Ivan Stipic, förvaltningschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen,
§ 178
Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef Tillväxtenheten, §§ 167-168
Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, § 167
Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare, § 167
Anita K Alexandersson, Dalslands litteraturförening, § 175
Victor Estby, Dalslands litteraturförening, § 175
Deltagare från projektet Nya röster, § 175
Michael Leufkens, verksamhetsområdeschef Nordvästra Götaland,
Arbetsförmedlingen, § 178
Anders Paulsson, sektionschef Norra Älvsborg, Arbetsförmedlingen, § 178
Joacim Dalman, enhetschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen,
§ 178
Per Lundin, enhetschef, integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, §
178
Björn Odot-Andersson, rektor vuxenutbildningen, integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen, § 178
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KS § 165 Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Lars-Olov Ottosson (C) väljs att utöver ordföranden justera protokollet.
__________

Justerare
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KS § 166 Fastställande av föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/224

KS § 167 Årets stadskärna 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att Åmåls kommun ska ansöka om ”Årets
Stadskärna 2019”.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars-Olov Ottosson (C), Michael Karlsson (M), Ulla
Berne (M), Christer Törnell (KD) och Håkan Sandberg (L).

Sammanfattning av ärendet
Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan.
Organisationen Svenska Stadskärnor delar ut priset till den svenska stad som
under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av
centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med
framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans
utveckling.
För att kunna söka till ”Årets Stadskärna 2019” måste man uppfylla kriterierna för
QM (Quality mark) certifiering. QM certifiering är en standardiserad
kvalitetsmärkning för samverkansprocesser i centrum. Åmåls kommun har
uppfyllt kriterierna för QM och blivit godkända.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet daterat 17 maj § 51
- Tjänsteskrivelse av centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson daterad 9 augusti
2017
- QM certifiering från Svenska stadskärnor

Yrkande
Michael Karlsson (S) och Lotta Robertsson-Harén (MP) yrkar bifall till tillväxtoch arbetsmarknadsutskottets förslag att Åmåls kommun ska ansöka om ”Årets
Stadskärna 2019”.
Michael Karlsson (M) yrkar på avslag till tillväxt- och arbetsmarknadsutskottets
förslag med motiveringen, ”Då (i enlighet med Ottossons reservation i KSTAU)
ingen ytterligare kompletterande information presenterats i ärendet, kan inte
investeringen/åtgärden vara varken ekonomiskt eller via andra argument befogad.
Centralorten har under ett flertal år varit prioriterad. Åmåls kommun består av
ytterligare ett antal tätorter. Nu är det tid att ägna även dessa lite
uppmärksamhet.”
Håkan Sandberg (L) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) avslagsyrkande.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att det finns två
förslag till beslut. Dels förslaget från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet som
bifallits av ordförande och Lotta Robertsson-Haren (MP), dels förslaget om
avslag från Michael Karlsson (M) och Håkan Sandberg (L).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
bifallit förslaget från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet.

Beslutet skickas till
Ulrika Abrahamsson
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-23

8 (20)

Dnr KS 2017/309

KS § 168 Svar på remiss av Regional
Infrastrukturplan 2018 - 2029 - Västra
Götalandsregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande remissyttrande för Åmåls kommun på Regional
Infrastrukturplan 2018 – 2029:
Åmåls kommun anser att ombyggnad av E45, delen Ånimskog – Åmål etapp2
Tösse – Åmål, samt E45 delen Vänersborg-Mellerud, skall prioriteras som ett
namngivet objekt i den Regionala Infrastrukturplanen, där finansiering tas utifrån
”Samfinansiering väg i nationell plan”. Ombyggnaden av E45 är viktig för hela
regionen. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst, har den 15 mars
2017 hemställt att regeringen upphäver Trafikverkets beslut att fastställa
arbetsplanen. Som anledning anges att Trafikverket har för avsikt att se över
finansieringen av projektet. Trafikverkets avsikt är att återuppta
planläggningsprocessen för projektet så snart finansieringsförutsättningarna
klarlagt.
På sida 63 i förslag till regional plan för transportinfrastrukturen. Åmål ska
markeras både som Hamn och Kombiterminal. Åmål markeras på Railport
Scandinavia som ett viktigt led i transportlogistiken för Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen har remitterat förslaget till regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Fyrbodals kommunalförbund ska ta fram ett
gemensamt yttrande för medlemskommunerna.
Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett
förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet för perioden 2018–2029. Länsplaneupprättarna fick samtidigt i
uppdrag att för respektive län upprätta förslag till länsplaner för regional
transportinfrastruktur. Förslagen till länsplaner ska redovisas till
Regeringskansliet senast den 15 december 2017. De befintliga ekonomiska
ramarna för perioden 2014–2025 tillsammans med de preliminära ekonomiska
ramarna för perioden 2025–2029 ska vara utgångspunkt för planeringen för
respektive län. Detta förslag till regional plan utgör en komplettering och
förlängning av den gällande planen. Den regionala transportinfrastrukturplanen
utgör ett komplement till den nationella planen.
Regionen har tillämpat det nya ekonomiska planeringssystemet som Trafikverket
tagit fram. Detta används på motsvarande sätt i framtagandet av ny nationell plan.
I korthet innebär modellen att det för den senare delen av planperioden snarare
beskrivs brister och behov i och för länets transportinfrastruktur än konkreta
åtgärder, de bestäms senare i processen genom så kallade åtgärdsvalsstudier.

Justerare
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För att människornas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera
tillfredsställande räcker det inte att enbart de stora stråken är robusta och säkra. I
den regionala planen behandlas brister i länkar och noder som ansluter till det
nationella systemet samt viktiga stråk som ligger helt utanför detta. Dessutom
föreslås bland annat att ytterligare medel avsätts till förbättring av vissa järnvägar
som inte prioriteras tillräckligt högt i den nationella planen.
Miljöbedömning är sedan år 2005 tvingande för planer och program som antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Då den regionala infrastrukturplanen
bedöms få en betydande miljöpåverkan har en miljöbedömning genomförts som
en integrerad del av planarbetet. Det övergripande syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling
kan främjas.
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) – den politiska gruppering som är
operativt ansvarig för utarbetandet av planen – har behandlat miljöfrågorna i
anslutning till åtgärdsplaneringen. Fokus har legat på avvägningen mellan
åtgärdsområden, exempelvis mellan väg-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder.
Västra Götaland präglas av att vara en godstransportintensiv region med hög
försörjningsgrad åt parter både inom och utom regionen. För Sveriges, liksom för
Norges, transportsystem har Göteborgs hamn en central roll i sin koppling till
globala nätverk som från Göteborg kopplas samman med starka godsstråk som
E6, E20, E45, riksväg 40 samt Västra stambanan och Västkustbanan för vidare
transport i systemet. Göta Älv utgör ett viktigt stråk för gods mellan Göteborgs
Hamn och Vänern, och är även betydelsefull för turist- och fritidsbåtstrafik.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz daterad 28 juni 2017
- Remissversion av Regional infrastrukturplan 2018-2029
- Remissversion av Miljökonsekvensbeskrivning

Yrkande
Håkan Sandberg (L) yrkar att andra stycket i förslag till remissyttrande från
Tillväxtenheten ändras till:
Åmåls kommun anser att ombyggnad av E45, delen Vänersborg-Mellerud, skall
prioriteras som ett namngivet objekt i den Regionala Infrastrukturplanen, där
finansiering tas utifrån ”Samfinansiering väg i nationell plan”. Ombyggnaden av
E45 är viktig för hela regionen. Svaret samordnas med berörda kommuner.
Michael Karlsson (S) yrkar att Håkan Sandbergs yrkande (L) läggs till i förslaget
till remissyttrande från Tillväxtenheten, då de båda delarna av E45 är viktiga för
Åmåls kommuns utveckling.
Christer Törnell (KD), Lars-Olov Ottosson (C) och Michael Karlsson (M) yrkar
bifall till Michael Karlssons (S) yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att det finns tre
förslag till beslut: förslaget till remissyttrande från Tillväxtenheten, yrkandet från
Håkan Sandberg (L) och yrkandet Michael Karlsson (S).
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet från Michael Karlsson (S).

Beslutet skickas till
Tillväxtenheten
Fyrbodals kommunalförbund, senast 7 september, kansli@fyrbodal.se

__________
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Dnr KS 2017/147

KS § 169 Ekonomisk prognos efter maj 2017 för
Åmåls kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Efter maj månads utgång är beräknad avvikelse mot driftbudget (årsprognos) för
Åmåls kommun -2 252 tusen kronor (tkr). I föregående prognos redovisades ett
underskott på -600 tkr.
Samtal förs om prognosen och kommunstyrelsen konstaterar att inga åtgärder
behöver vidtas i nuläget.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 76
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 21 juni 2017
- Ekonomisk prognos, maj 2017 daterad 21 juni 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 2017/290

KS § 170 Ledningsplan vid kris eller
extraordinär händelse samt risk- och
sårbarhetsanalys för
kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ledningsplan vid kris eller extraordinära händelser
inklusive risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns en ledningsplan vid kris eller
extraordinära händelser inklusive risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för
kommunstyrelseförvaltningen. Ledningsplanen reglerar hur förvaltningen ska
organisera sig vid en kris eller extraordinär händelse.
Kommunstyrelseförvaltningens risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för
enheternas krisplaner för respektive verksamhet och revideras en gång per år.
Med kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av
vårt samhälle. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det
normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga funktioner. En kris och/eller extraordinär händelse
kräver brådskande insatser.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 80
- Tjänsteskrivelse av kommunikatör Jan Andersson daterad 1 augusti 2017
- Ledningsplan vid kris-och extraordinära händelser för
kommunstyrelseförvaltningen
- Risk- och sårbarhetsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till
Kommunikatör
Räddningschef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/349

KS § 171 Reglemente och tillsynsavgifter med
anledning av ny lag om elektroniska cigaretter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter avseende lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
En ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2 000
kronor vid försäljning av endast denna produktgrupp eller vid försäljning av två
grupper (tobak och e-cigaretter) 3 500 kronor samt vid alla tre grupper (folköl,
tobak och e-cigaretter) 4 500 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har antagit regler som rör elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på
området. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2017.
Kommunerna ska ansvara för den omedelbara tillsynten 26 § TL och ta emot
anmälan om försäljning enligt 20 § TL. Kommunen ska också kunna använda
sanktionsmöjligheter (föreläggande och förbud) enligt 31-32 §§ TL, möjlighet att
göra kontrollköp enligt 37 §. Samverkan mellan myndigheter, främst kommunen
och polisen, regleras också.
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för
den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska gälla. Vård- och
omsorgsnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt
alkohollagen, vilket även omfattar folkölsförsäljning i butik och servering av
folköl, samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen. Det omedelbara tillsynsansvaret
för dessa ansvarsområden ligger idag på Samordnad Alkoholhandläggning i
Dalsland enligt delegeringsbeslut.
Hantering av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv och försäljning till
konsument av dessa produkter sker huvudsakligen på samma försäljningsställe
som tobaksprodukter. Lagstiftningen är i det närmaste identisk, varför det får
anses som naturligt att kommunfullmäktige uppdrar åt Samordnad
Alkoholhandläggning i Dalsland att handlägga dessa frågor inom ramen för
nuvarande tillsynsverksamhet.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 83
- Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden daterat 22 juni 2017 § 90
- Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson daterad 7 juni 2017
__________

Justerare
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Dnr KS 2015/98

KS § 172 Svar på medborgarförslag angående
utbetalning av kommunalt bidrag till vägar Magnus Fabbe Nilsson
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. Teknik- och
fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över nuvarande regelverket för enskilt
vägbidrag och synpunkten från medborgarförslaget kommer att beaktas i denna
översyn.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen önskar få besked från teknik- och fritidsförvaltningen om
tidpunkt för översyn av nuvarande reglemente så att det kan skickas med i svaret
till förslagsställaren.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren Magnus Fabbe Nilsson
ställer frågan varför man måste ansöka om det kommunala bidraget. Han anser att
det skall utbetalas med automatik och jämför med det statliga vägbidraget.
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att
medborgarförslaget får anses besvarat.
Beslut om att bevilja bidrag till enskilda vägar fattas av teknik- och
fritidsförvaltningen som även betalar ut vägbidrag. Nuvarande politiskt beslutade
regelverk kräver att ansökan görs. Bestämmelserna finns i det reglemente som
beslutades av kommunfullmäktige i Åmål den 29 november 2000.
Teknik- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över nuvarande regelverk
för enskilt vägbidrag och synpunkten i medborgarförslaget kommer att beaktas i
denna översyn.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 77
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden daterat 13 juni 2017 § 73
- Tjänsteskrivelse från gatuchef Niklas Ekberg daterad 22 maj 2017
- Medborgarförslag från Magnus Fabbe Nilsson inkom 17 mars 2015

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Förslagsställaren
Förvaltningschef teknik- och fritidsförvaltningen
__________

Justerare
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Dnr KS 2016/88

KS § 173 Svar på medborgarförslag om solrum
på äldreboenden - Lisbeth Vestlund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår Lisbeth Vestlunds medborgarförslag om att inrätta
solrum på äldreboende med motivering att det saknas både fysiska och
ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Lisbeth Vestlund den 22 februari 2016 om
att inrätta solrum på äldreboende i Åmåls kommun.
Lisbeth Vestlund beskriver solrummet på följande sätt: I ”solrummet” får man
chansen att njuta av en stunds solsemester på hemmaplan, antingen i en korgstol
eller i den egna rullstolen. Från taket lyser en konstgjord sol. Från högtalare
strömmar ljudet av vågskvalp inspelat vid någon havsstrand. Väggarna är täckta
av stora fototapeter med färgrika motiv från varmare trakter.
Vård- och omsorgsförvaltningen har undersökt de fysiska och ekonomiska
möjligheterna till att installera ett solrum på något av kommunens äldreboende.
De ekonomiska förutsättningarna ger i dagsläget inga möjligheter till att prioritera
solrum och det finns även begränsade fysiska förutsättningar vad gäller lämplig
lokal i nära anslutning i något av kommunens äldreboende.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 78
- Protokollsutdrag från vård-och omsorgsnämnden daterat 18 maj 2017 § 73
- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 24 april
2017
- Medborgarförslag från Lisbeth Vestlund inkom 23 februari 2016

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Vård- och omsorgsnämnden
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-23
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Dnr KS 2016/383

KS § 174 Svar på motion om att begränsa
rätten till tiggeri i Åmåls kommun - Tomas
Lindström (-)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att det saknas lagligt stöd
för att förbjuda tiggeri.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lindström (-) yrkar i sin motion att Åmåls kommun tar ett beslut att
begränsa rätten att tigga var som helst, hur länge som helt och ”hur” som helst i
vår kommun.
En motion har tidigare behandlat samma fråga och då konstaterade fullmäktige att
det saknas lagligt stöd för att förbjuda tiggeri (KF § 124, 2016). Mellan 2016 och
idag har den lagliga situationen gällande detta inte förändrats. Vissa partier har
dock yttrat sig att de är villiga att se över lagen framöver.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 9 augusti 2017 § 79
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 2 augusti 2017
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Pierre Carroz daterad 11 mars 2016
- Motion från Tomas Lindstöm (-) inkom 21 oktober 2016

Beslutet skickas till
Tomas Lindström (-)
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-23
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KS § 175 Dalslands Litteraturförening Presentation av projektet ”Nya röster”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för besöket.

Sammanfattning av ärendet
Anita K Alexanderson, Victor Estby och deltagare ur projektet Nya röster besöker
kommunstyrelsemötet.
Nya röster är ett projekt som drivits av Dalslands Litteraturförening, med stöd
från Åmåls kommun. Kommunstyrelsen i Åmål beviljade projektet medel i ett
beslut den 8 juni 2016 § 169.
Syftet med projektet, som riktade sig till unga, nya svenskar mellan 18-25 år, var
att främja språkutvecklingen men att även göra dessa nya röster hörda. I augusti
2016 var det kursstart och resultatet blev en bok med namnet ”Nya röster” med
texter av unga nyanlända kvinnor.
Initiativtagare har Anita K Alexanderson, tidigare huvudansvarig för Bokdagar i
Dalsland varit. Victor Estby, journalist och författare, har varit redaktör för
antologin. Projektet har fått mycket nationell uppmärksamhet i media de senaste
månaderna.
Victor Estby och Anita K Alexandersson berättar om projektet och hur det bland
annat bidragit till inspiration för liknande projekt samt spridit en positiv bild av
flyktingsituationen och av Åmåls kommun.
Deltagarna i projektet läser delar ur sina texter för kommunstyrelsen.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-23
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KS § 176 Rapportering av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut som fattats rapporteras för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från miljöchef daterade 9 augusti 2017 samt 10 augusti 2017
- Delegationsbeslut från kostchef daterade 26 juni 2017 samt 17 augusti 2017
- Delegationsbeslut från rektor vuxenutbildningen daterade 22 juni 2017
- Delegationsbeslut från räddningschef januari-juni 2016, januari-juni 2017
- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut daterade 21 juni samt 25
juli 2017
- Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande daterad 14 juni 2017
- Delegationsbeslut från kommunchef daterad 26 juni 2017
- Delegationsbeslut från enhetschef tillväxtenheten daterad 21 juni 2017
- Delegationsbeslut från färdtjänsthandläggare för juni och juli 2017
- Delegationsbeslut försörjningsstöd för april och maj 2017
- Delegationsbeslut flykting försörjningsstöd för april och maj 2017
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-23
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KS § 177 Rapportering av kommunala protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunala protokoll sedan senaste kommunstyrelsemötet delges.

Beslutsunderlag
- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-09
- Protokoll teknik- och fritidsnämnden 2017-06-13
- Protokoll Åmåls kommunfastigheter AB 2017-06-01
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-23
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KS § 178 Arbetsförmedlingen - Utmaningar,
satsningar och samverkan i Åmåls kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för besöket och för en bra dialog.

Sammanfattning av ärendet
Michael Leufkens, verksamhetsområdeschef Nordvästra Götaland och Anders
Paulsson, sektionschef Norra Älvsborg, besöker kommunstyrelsemötet.
Utmaningar, satsningar och samverkan mellan Åmåls kommun och
Arbetsförmedlingen diskuteras.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

