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Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Elisabeth Eskfelt, tf förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Rådman, tf kommunchef 
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Åmål, §§ 33-34 
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Anna Rangfeldt, miljöchef, Åmåls kommun, §§ 34-35 

Rebecca Retz, miljöstrateg, miljöenheten Åmåls kommun, §§ 34-35 

Emil Martinsson, enhetschef VA, teknik- och fritidsförvaltningen Säffle 

Åmål, § 34 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-06  3 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 29  Val av justerare 4 

KS § 30 Godkännande av ärendelista 5 

KS § 31 Hantering av kommunfullmäktiges beslut om bordläggning gällande arvoden 

för förtroendevalda 2019 6 

KS § 32 Översyn av Översiktsplan och LIS-plan för Åmåls kommun 7 

KS § 33 Information: Revidering av taxa för slamtömning 8 

KS § 34 Årliga rapporteringen av genomförandet av vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram 2018 9 

KS § 35 Verksamhetsplan/Tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och 

miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2019 11 

KS § 36 Yttrande till förvaltningsrätten angående kommunfullmäktiges beslut om 

förbud mot användandet av pyrotekniska varor §§ 296-297 12 

KS § 37 Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Barn- och utbildningsnämnden 13 

KS § 38 Svar på motion om högre servicegrad, självbestämmande och trygghet för äldre 

på natten - Lisbeth Vestlund (-) 14 

KS § 39 Utbildning i Näringslivsfrågor -  Förenkla helt enkelt 15 

KS § 40 Utnämnande av skolchef enligt Skollag 2010:800 - fr o m 1 januari 2019 16 

KS § 41 Attestpliktiga kommunstyrelsen 2019 17 

KS § 42 Ändring av detaljplan för Kv Illern 9 m fl inom Åmåls stad - 

samrådshandlingar 18 

KS § 43 Svar på motion om att inrätta ett politiskt organ i Åmåls kommun som endast 

arbetar med att minska Åmåls miljöpåverkan - Tomas Lindström (TL) 19 

KS § 44 Information: Utbyte av gamla Ipads för kommunstyrelsen 20 

KS § 45 Val av fem ledamöter och fem ersättare i styrgrupp välfärd och folkhälsa, samt 

ordförande 2019-2022 21 

KS § 46 Val av tre ledamöter i styrgrupp för internationellt arbete 2019-2022 22 

KS § 47 Rapportering av kommunala protokoll 23 

KS § 48 Rapportering av delegeringsbeslut 24 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-06  4 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 29  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Som justeringsperson väljs Lars-Olof Ottosson (C). 

__________  
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KS § 30 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 4, ”Hantering av kommunfullmäktiges beslut om bordläggning gällande 

arvoden för förtroendevalda 2019”, lyfts upp i ärendelistan och behandlas före de 

andra ärendena. 

Ärende 14, ”Ändring av detaljplan för Kv Illern 9 m. fl. inom Åmåls stad - 

samrådshandlingar” justeras omedelbart, i övrigt godkänns ärendelistan utan 

vidare ändringar. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-06  6 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2018/380 

KS § 31 Hantering av kommunfullmäktiges 
beslut om bordläggning gällande arvoden för 
förtroendevalda 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återuppta 

kommunfullmäktiges ärende KF 2019 § 6 från mötet den 30 januari 2019 för att 

besluta om verkställande av den indexuppräkning av arvoden för 2019 som 

arvodesreglementet anger och som utgjorde bilaga 1 i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att alla utbetalningar av arvoden ska stoppas tills dess 

att kommunfullmäktige den 20 februari 2019 sammanträtt för att besluta om 

verkställande av indexuppräkning av arvoden . 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade 2019-01-30 (§6), enligt regeln 

om tredjedels minoritet, att bordlägga ärendet om de förtroendevaldas arvoden för 

2019. I beslutet om bordläggning så bestämdes att ärendet skall återupptas i 

samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut, som normalt sker senast juni 

månad. 

I väntan på att fullmäktige beslutar om arvoden, behöver beslut fattas av 

kommunstyrelsen kring hur löpande arvoden ska hanteras. Detta kan få inverkan 

under stor del av året, då budgetprocessen väntas förskjutas, möjligen till kvartal 

tre 2019. 

Mötet ajourneras klockan 09:18 och återupptas klockan 10:00. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse den 31 januari 2019 

- Beslut från kommunfullmäktige 2019-01-30, § 6 

- Beloppsbilaga 1 arvode förtroendevalda 2019-01-01--2019-06-30 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

__________
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Dnr KS 2018/368 

KS § 32 Översyn av Översiktsplan och LIS-plan 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att föreslå en processplan för 

revidering av översiktsplanen under innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen för kommunen bör uppdateras åtminstone en gång per 

mandatperiod för att säkerställa att den tidigare översiktsplanen fått önskad effekt 

och att den nya planen överensstämmer med rådande politiska ambitioner. Daniel 

Nordholm redogör för brukligt sätt att arbeta återkommande med revideringar och 

tillägg i översiktsplaner. 

Beslutsunderlag 

- Översiktsplan 2013 

- LIS-plan 2013 

Beslutet skickas till 

- Tillväxtenheten 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 

__________
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Dnr KS 2018/362 

KS § 33 Information: Revidering av taxa för 
slamtömning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff från teknik- och fritidsförvaltningen 

Säffle-Åmål redogör för hur slamtömningstaxan bestäms. Vidare presenterar hon 

hur taxan utvecklats under de senaste åren samt ger en prognos för de närmast 

kommande åren. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 284 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 28 november 2018 § 280 

__________
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Dnr KS 2019/4 

KS § 34 Årliga rapporteringen av 
genomförandet av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på den årliga rapporteringen av 

genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram enligt bifogat förslag. 

Svaret ska inlämnas av miljöstrategen via webbformulär senast 28 februari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för 

vattenförvaltningscykeln 2016–2021. Programmen riktar åtgärder till centrala 

myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. De 

myndighetsspecifika åtgärderna syftar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska uppnås. Miljökvalitetsnormerna anger den status som specifika 

vattenförekomster ska ha vid ett visst årtal jämfört med dagens status. 

Kommunerna måste årligen rapportera till vattenmyndigheterna om 

genomförandet av åtgärderna. Återrapporteringen är viktig för att beskriva hur 

långt kommunen kommit i sitt åtgärdsarbete. Arbetet med att nå 

miljökvalitetsnormer är viktigt för att långsiktigt värna vattenkvaliteten i våra 

sjöar, vattendrag och grundvatten och för att nå flera av Sveriges 

miljökvalitetsmål. Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att 

Sverige ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets 

genomförande till EU-kommissionen och svara upp mot EU:s vattendirektiv. 

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat rapporteringssvar från kommunstyrelsen. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten berör bland annat kommunens arbete med 

miljötillsyn, fysisk planering och vatten- och avloppsplanering och ska vara 

styrande vid tillämpning av lagstiftningen. Kommunstyrelsen har gett kommunens 

miljöstrateg i uppgift att sammanställa svaren. Bifogat förslag till svar har därför 

sammanställts utifrån svar från både miljöenheten, teknik och fritid samt 

tillväxtenheten. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 15 

- Tjänsteskrivelse av miljöstrateg den 3 januari 2019 

- Svarsförslag till rapportering för 2018 

- Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021 

- Åtgärder för kommuner i åtgärdsprogrammet 
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Beslutet skickas till 

Vattenmyndigheterna 

Miljöstrateg Rebecca Retz 

Miljöchef Anna Rangfeldt 

__________
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Dnr KS 2019/22 

KS § 35 Verksamhetsplan/Tillsynsplan och 
behovsutredning för bygg- och miljönämnden 
avseende miljöenhetens verksamhetsområde 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt redogör för de tillsyns- och verksamhetsaktiviteter som 

planeras och beslutats prioriteras av bygg- och miljönämnden. Genom 

tillsynsplanen och behovsutredningen arbetar enheten för att säkerställa att de 

klarar sina uppdrag utifrån de givna ekonomiska förutsättningarna och att 

nyttoeffekten blir så god som möjligt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 16 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 4 december 2018 § 105 

- Tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och miljönämnden 2019 

Beslutet skickas till 

Miljöchef Anna Rangfeldt 

__________
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Dnr KS 2017/15 

KS § 36 Yttrande till förvaltningsrätten 
angående kommunfullmäktiges beslut om 
förbud mot användandet av pyrotekniska varor 
§§ 296-297 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrandet enligt förslag från kanslichefen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun fattade 12 december 2018 beslut om att 

förbjuda användandet av alla pyrotekniska varor inom Åmåls kommun. 

Bakgrunden till beslutet var två inkomna medborgarförslag. 

Beslutet överklagades av en invånare i Åmåls kommun. Förvaltningsrätten har 

inkommit med ett föreläggande om att Åmåls kommun ska yttra sig över 

överklagandet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 31 januari 2019 

- Yttrande av kanslichef den 28 januari 2019 

- Föreläggande från förvaltningsrätten den 15 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg senast 12 februari 2019 

__________
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Dnr KS 2019/7 

KS § 37 Uppföljning av internkontrollplan 2018 
- Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

I internkontrollplanen för 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden om att 

granska fyra processer/rutiner: 

- Ansökan medel Skolverket 

- Ansökan medel Migrationsverket 

- Klagomålshantering enligt Skollag 2010:800 

- Riskanalys vid schemabrytande aktiviteter 

Resultatet följs upp i rapporten Uppföljning av internkontrollplan 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 4 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 18 december 2018 § 192 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 27 november 2018 

- Uppföljning internkontrollplan 2018 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2018/306 

KS § 38 Svar på motion om högre servicegrad, 
självbestämmande och trygghet för äldre på 
natten - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte råder några 

resursbrister i de utpekade enheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Lisbeth Vestlund (-) där hon föreslår att vård- och 

omsorgsnämnden ska omprioritera inom budget för 2018 och 2019 genom att 

omfördela resurser till hemvårdens nattpatrull. Samt att man inför budgeten 2020 

tar med behovet av utökade resurser till nattpatrullen. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog i november 2018 att kommunfullmäktige 

anser motionen som besvarad med hänvisning till att hemvårdens nattpersonal i 

dagsläget har en grundbemanning som överensstämmer med det behov som finns. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 12 

- Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden den 13 december 2018 § 142 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 20 november 2018 

- Motion från Lisbeth Vestlund (-) den 26 september 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Jan-Erik Samuelsson 

__________
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Dnr KS 2018/386 

KS § 39 Utbildning i Näringslivsfrågor -  
Förenkla helt enkelt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommunkoncern vill göra en insats i syfte att förbättra sitt näringsliv och 

näringslivsklimat. Det finns många anledningar till detta. Ett välfungerande 

näringsliv är viktigt för områdets livskraftighet och attraktionskraft och bidrar till 

en välmående befolkning. Kommunen har under många år haft hög arbetslöshet, 

tyvärr ofta Västra Götalandsregionens högsta. Skulle arbetslösheten minska 

medför det stor påverkan på kommunens egen ekonomi i form av ökade 

skatteintäkter. 

Därför avser kommunen delta i en utbildning som heter Förenkla helt enkelt som 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) arrangerar. Den riktar sig mot 

förtroendevalda och anställda som företräder kommunkoncernen i kontakt med 

näringslivet. Sett till mängden deltagare och antalet utbildningsdagar är detta 

alltså en stor satsning på kompetensutveckling som kommunen gör. 

Utbildingen sker i Åmål 3,5 dagar under loppet av ett år med start 2019. Målet är 

att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna 

samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt 

och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. 

Utgångspunkten för utbildingen är faktorer som näringslivet själva anser vara 

viktigt för möjligheten att start och utveckla sina företag. Nära 150 av landets 290 

kommuner har deltagit i utbildningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 11 

- Tjänsteskrivelse av tf kommunchef den 18 december 2018 

- Skrift från SKL ”Förenkla - helt enkelt” 

Beslutet skickas till 

Tf kommunchef 

__________
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Dnr KS 2019/9 

KS § 40 Utnämnande av skolchef enligt Skollag 
2010:800 - fr o m 1 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2018 infördes en ändring i Skollagen (2010:800, 2 kap. 8 a §) som 

innebär att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen. 

Skolchefen ska ha tillsyn över att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 

huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Rollen som skolchef är inte en ny 

ansvarsnivå, utan en ny funktion hos huvudmannen. Huvudmannen kan utse en 

skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för olika delar av 

verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat att utse förvaltningschef för 

barn- och utbildningsförvaltningen till skolchef enligt Skollag 2010:800 2 kap 8 a 

§. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 6 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 18 december 2018 § 195 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 23 november 2018 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________
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Dnr KS 2019/51 

KS § 41 Attestpliktiga kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser förvaltningschefen att vara beslutsattestant för hela 

kommunstyrelsens område. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen delegation att utse andra 

befattningshavare att vara beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens 

olika verksamhetsområden. 

Information om attestreglementet samt utsedda beslutsattestanter per den 1 januari 

2019 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 5 i kommunens attestreglemente ska vissa beslut fattas i samband med ny 

mandatperiod. 

Attestreglementet med tillämpningsanvisningar ska tas upp i nämnden och 

förvaltningschefen utses till att vara beslutsattestant. 

Nämnden ska även ge förvaltningschefen delegation på att utse övriga 

befattningshavare att vara beslutsattestanter och ersättare inom olika 

verksamhetsområden. 

Nämnden ska vidare informeras om de beslutsattestanter som förvaltningschefen 

har utsett, detta vid förändring men minst en gång per år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 9 

- Tjänsteskrivelse av controller den 10 januari 2019 

- Attestreglemente Åmåls kommun 

- Attestpliktiga kommunstyrelsen 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Elisabeth Eskfeldt 

__________
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Dnr KS 2016/227 

KS § 42 Ändring av detaljplan för Kv Illern 9 m 
fl inom Åmåls stad - samrådshandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingar och undersökning om 

betydande miljöpåverkan, samt beslutar att rubricerad plan kan sändas ut på 

samråd enligt PBL (2010:900) 4 kap 11 §. 

Paragrafen direktjusteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-07 § 36 att ge 

Tillväxtenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kv. Illern. 

Kvarteret Illern är planlagt idag, men har begränsande byggrätter mot väster 

omgivna av en stor del prickmark (mark som inte får bebyggas). Området har 

kommit att nyttjas för parkering till omkringliggande funktioner och den 

användningen är angelägen att bevara. För att kunna skapa mer rationellt byggda 

bostäder i området och trygga parkeringsfunktionen i plan bedöms en ny 

detaljplan krävas för den västra delen av kvarteret. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, 

kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna 

parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse 

ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 10 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör den 15 januari 2019 

- Samrådshandlingar den 15 januari 2019 (plankarta och planbeskrivning) 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 22 mars 2018 

- Bullerutredning, den 2 oktober 2018 

- Geotekniskt PM, den 27 januari 1988 

Beslutet skickas till 

Thomas Carlson, enhetschef Tillväxtenheten 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

__________
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Dnr KS 2018/350 

KS § 43 Svar på motion om att inrätta ett 
politiskt organ i Åmåls kommun som endast 
arbetar med att minska Åmåls miljöpåverkan - 
Tomas Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av politiskt organ som endast 

arbetar med att minska Åmåls miljöpåverkan med hänvisning till att adekvat 

organisation redan finns och att ett aktivt klimatarbete redan pågår i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) har i en motion till kommunfullmäktige 2018-10-26 

föreslagit att Åmåls kommun inrättar ett politiskt organ som har till enda uppgift 

att arbeta för att minska ”Åmåls miljöpåverkan vad gäller växthusgaser till den 

nivå som FN:s senaste miljörapport kräver”. 

Ärendet remitterades till kommunstyrelseförvaltningen som med hjälp av 

miljöenheten har utrett förslaget och formulerat förslaget att avslå motionen med 

motiveringen att den politiska organisationen nyligen setts över, det redan finns 

en miljönämnd samt att det pågår ett omfattande miljö- och klimatarbete inom 

ramarna för befintlig organisation. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 januari 2019 § 16 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 7 januari 2019 

- Motion från Tomas Lindström den 26 oktober 2018 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Miljöenheten 

Bygg och miljönämnden 

__________  
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KS § 44 Information: Utbyte av gamla Ipads för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till sina handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen informerar kommunstyrelsen om vilka ledamöter som ska få nya 

läsplattor, samt hur processen för att rekvirera och installera ska gå till. 

__________
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Dnr KS 2019/17 

KS § 45 Val av fem ledamöter och fem ersättare 
i styrgrupp välfärd och folkhälsa, samt 
ordförande 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande fem ledamöter samt fem ersättare i 

styrgrupp välfärd och folkhälsa för perioden 2019-2022: 

Fredrik Bengtsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), ledamot 

Peter Olsson (V), ledamot 

Ulla Berne (M), ledamot 

Lillemor Hårdstedt (KD), ledamot 

 

Lotta Robertsson Harén (MP), ersättare 

Olof Eriksson (S), ersättare 

Jerry Saxin (S), ersättare 

Eivor Leander (L), ersättare 

Anne Sörqvist (C), ersättare 

Beslutsunderlag 

- Nominering från Allians för Åmål den 30 januari 2019 

Beslutet skickas till 

- Folkhälsosamordnare 

- Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR 

__________
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Dnr KS 2019/18 

KS § 46 Val av tre ledamöter i styrgrupp för 
internationellt arbete 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter att ingå i styrgruppen för 

internationellt arbete 2019-2022: 

 

Michael Karlsson (S), ordförande 

Lotta Robertsson-Harén (MP), ledamot 

Lars-Olof Ottosson (C), ledamot 

Beslutsunderlag 

- Nomineringar från Allians för Åmål den 30 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Anna Lundin 

__________  
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KS § 47 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 23 januari 2019 

__________  
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KS § 48 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslut rapporteras till kommunstyrelsen: 

- Delegeringsbeslut Försörjningsstöd 2018-12-01 - 2018-12-31 

- Delegeringsbeslut Flykting Försörjningsstöd 2018-12-01 - 2018-12-31 

- Delegeringsbeslut från räddningschefen den 31 december 2018 

__________ 


