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KS § 90  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Rolf Lindström (S). 

__________  
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KS § 91 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar. 

__________  
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Dnr KS 2019/129 

KS § 92 Årsredovisning 2018 - Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2018 och lägger den till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning för år 2018 har upprättats. Det ekonomiska resultatet 

för kommunen under 2018 uppgår till -2 miljoner kronor (mkr), att jämföra med 

21 mkr föregående år. Jämfört med budget är detta en avvikelse på -14 mkr. 

Balanskravsresultatet uppgår till 5 mkr och därmed har ekonomi i balans 

uppnåtts, enligt kommunallagens definition. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 56 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 12 mars 2019 

- Årsredovisning 2018, Åmåls kommun den 8 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-03  7 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/112 

KS § 93 Bokslut 2018 - Teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen och godkänner - för Åmåls del - 

teknik- och fritidsnämndens bokslut för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 

verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål för 

Säffle och Åmåls kommuner. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett 

underskott med totalt (–984 tkr) vid årets slut, varav Säffle avser (–1196 tkr) och 

Åmål +212 tkr. 

För abonnentkollektiven redovisas ett totalt underskott med (–2799 tkr), varav 

VA Säffle + 221 tkr, VA Åmål (– 1404 tkr), renhållning Säffle (–1047 tkr) och 

renhållningen Åmål (–569 tkr). 

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 55 080 tkr, varav 28 629 avser 

investeringar i Säffle och 26 451 tkr avser investeringar i Åmål. 

Av Säffles investeringsbudget har 19 978 tkr förbrukats och för Åmål 19 246 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 54 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 februari 2019 § 14 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-02-08 

- Bokslutsrapport - måluppfyllelse, 2019-02-08 

- Investeringar Säffle 2018, 2019-02-08 

- Investeringar Åmål 2018, 2019-02-08 

- Balanskonton, 2019-02-08 

- Nyckeltal, 2019-02-07 

- VA-redovisning, 2019-02-08 

- Slutredovisning Plogvägen, 2019-01-28 

- Slutredovisning tätskiktsbyte Strömbron, 2019-01-25 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/152 

KS § 94 Årsredovisning 2018 - Åmåls 
kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om Åmål kommunfastigheter ABs årsredovisning, revisionsberättelse 

och granskningsrapport för 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Åmåls kommunfastigheter med bilagor, årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport 2018, den 28 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Åmåls kommunfastigheter AB 

__________  
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Dnr KS 2019/153 

KS § 95 Årsredovisning 2018 - Stadsnät i Åmål 
AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om Stadsnät i Åmål AB:s årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för 2018. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Stadsnät i Åmål AB med bilagor, årsredovisning, revisionsberättelse 

och granskningsrapport 2018, den 28 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Stadsnät i Åmål AB 

__________  
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Dnr KS 2019/110 

KS § 96 Verksamhetsberättelse 2018 - 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd har upprättat och 

för egen del godkänt verksamhetsberättelsen avseende 2018. I fokus för 

verksamheten står rättssäkerhet och trygghet när man inte längre har förmåga att 

företräda sig själv, sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. 

Under verksamhetsåret har komplicerade ärenden fortsatt att öka i antal och 

därmed även svårigheterna att förordna godmanskap alternativt förvaltarskap i 

komplicerade ärenden. Rekrytering av ställföreträdare pågår fortlöpande liksom 

utbildningar för ställföreträdare. 

Utvecklingsarbeten har skett bland annat med internetbaserade tjänster och e-

tjänster samt utveckling av processer och rutiner för ökad effektivitet och 

rättsäkerhet. Uppsatta mål för 2018 har uppnåtts. 

Andra halvåret 2018 genomfördes ett utredningsarbete gällande utökning med 

Dals-Eds kommun som en ytterligare samverkanskommun. Beslut fattades av 

fullmäktige i samtliga fem kommuner i slutet av året då förslag till 

samverkansavtal och reglemente antogs. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 58 

- Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 11 februari 2019 § 13 

- Verksamhetsberättelse 2018 Överförmyndarnämnden den 11 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/115 

KS § 97 Verksamhetsberättelse 2018 - Bygg- 
och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har beslutat om verksamhetsberättelse för 2018. Under 

året har flera viktiga händelser ägt rum. 

Inom plan- och bygglovsverksamheten har en mindre organisationsförändring 

genomförts under året i och med att en planingenjör och en bygglovshandläggare 

har ersatts av en plan- och bygglovsingenjör. 

Vid miljöenheten har det under år 2018 skett en del personalförändringar, vilka 

har påverkat enhetens arbete. Den förre miljöchefen slutade sin tjänst i april och 

förste miljö- och hälsoskyddsinspektör gick in som tillförordnad miljöchef i sex 

månader. Till följd av detta gjordes en del omfördelning i arbetsuppgifter för att 

klara de mest primära arbetsuppgifterna. Ny miljöchef tillträdde i oktober. Vikarie 

har tagits in för föräldraledig inspektör med ansvar för livsmedelskontrollen och 

det har medfört att livsmedelskontrollen flutit på bra under året. 

Implementering av det nya objekts- och ärendehanteringssystemet ECOS 2 har, 

som förutsagts, tagit mycket tid i anspråk. 

I slutet av oktober utförde Länsstyrelsen i Västra Götaland revision av nämndens 

tillsyn och kontroll inom miljöbalkens- och livsmedelslagstiftningens område. 

Arbetet med uppföljning och åtgärder utifrån de brister som noterades vid 

revisionen kommer kräva mycket tid under år 2019. 

Åmåls kommun har deltagit i servicemätningen Löpande Insikt under 2018 och då 

undersökningen avser myndighetsärenden under 2018 så har miljöenheten 

rapporterat in underlag (data om handlagda ärenden) varannan månad. 

Uppdrag från kommunstyrelsen vad gäller arbete med ”Åtaganden inom regionalt 

åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” har tagit mer tid i anspråk än vad 

som beräknats, vilket har tagit tid från miljöbalkstillsynen. 

Oplanerade uppdrag från kommunstyrelsen som inte rör miljöenhetens arbete för 

bygg- och miljönämnden påverkar tid som finns till förfogande för 

myndighetsutövning. 

Miljöenheten saknar administrativt stöd och detta påverkar enhetens tillgängliga 

tid för tillsyn, kontroll och rådgivning inom både miljöbalkens- och 

livsmedelslagstiftningens område. Speciellt märkbart har det blivit under år 2018 

då enheten inte varit fullt bemannad. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 59 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 19 februari 2019 § 19 

- Verksamhetsberättelse 2018 bygg- och miljönämnden den 5 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/130 

KS § 98 Tilläggsbudget investeringar 2019 (ej 
genomförda 2018) för kommunstyrelsen samt 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget avseende investering från 2018 års 

budget överförd till 2019 för Åmåls kommun enligt följande: 

4 970 000 kronor till kommunstyrelsen 

535 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden 

6 361 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

550 000 kronor till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. 

Totalt: 12 416 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del om tilläggsbudget avseende investering 

från 2018 års budget överförd till 2019: 

Kommunstyrelseförvaltningen 4 970 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 

De förvaltningar/nämnder som har haft behov av att äska medel för tilläggsbudget 

har inkommit med motivering till varför man önskar flytta med sig ej nyttjade 

investeringsmedel från 2018 till 2019. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 55 

- Tjänsteskrivelse från ekonomichef den 12 mars 2019 

- Investeringsäskande (ej genomförda 2018) den 12 mars 2019 

- Reviderad sammanställning Investeringsäskande den 19 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Berörda nämnder 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 99 Ekonomisk prognos efter februari 2019 
för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter februari 2019 till 

handlingarna utan ytterligare åtgärd. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp löpande under året varvid prognos upprättas, det vill säga 

eventuell avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Underskott 

jämfört med budget redovisas med minustecken. 

Beräknat underskott per den 28 februari 2019 uppgår till -17,2 miljoner kronor 

(mkr). 

Finansförvaltningens underskott avser välfärds- och arbetsmarknadsnämndens 

flyktingverksamhet. Underskottet kommer att belasta kommunens avsatta medel 

för flyktingverksamhet i balanskravsutredningen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 57 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 12 mars 2019 

- Ekonomisk prognos februari 2019” den den 12 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

__________  
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Dnr KS 2019/116 

KS § 100 Äskande om personalresurser till 
miljöenheten från bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta den pågående utredningen och beslutet 

om samverkan med Säffle inom områden bygg och miljö, innan ställning tas till 

bygg- och miljönämndens äskande. 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 genomförde Länsstyrelsen en uppföljning och utvärdering av 

miljöbalkstillsynen i Åmål. Länsstyrelsen har fördjupat sig i bygg- och 

miljönämndens planer, verksamhet och dessas effekter. Länsstyrelsen konstaterar 

att nämnden påverkas av resursbrist. Bygg- och miljönämnden äskar därför om 

pengar till ytterligare två tjänster (19 februari 2019 § 21). 

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda möjligheten till samverkan med Säffle 

kommun inom områdena bygg och miljö. (KS 16 januari 2019 § 12). I samband 

med denna utredning görs en översyn av vilka resurser som finns inom respektive 

kommun och hur man, genom samverkan, kan möta de behov som finns. Det är 

ännu för tidigt att säga om den resursbrist, som påpekas av Länsstyrelsen, kan 

tillgodoses av en eventuell samverkan, men det kan inte uteslutas. 

Med hänvisning till detta förslås kommunfullmäktige att avvakta utredning och 

beslut om samverkan med Säffle inom områden bygg och miljö, innan ställning 

tas till bygg- och miljönämndens äskande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 64 

- Tjänsteskrivelse av tf kommunchef den 4 mars 2019 

- Äskande från bygg- och miljönämnden inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/141 

KS § 101 Omfördelning av investeringsbudget 
2019 – Renovering av Kungsbergstrappan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen omdisponerar 800 000 kronor i investeringsmedel 2019 från 

utveckling av gamla staden till renovering och belysning av Kungsbergstrappan. 

Sammanfattning av ärendet 

Den gamla stentrappan vid Kungsberget i centrala Åmål är i mycket dåligt skick 

med lösa steg och trasigt räcke. Enligt genomförda medborgardialoger vill 

medborgarna i Åmål ha en renoverad och belyst trappa. Trappan upp till 

Kungsberget är välanvänd då området är omtyckt för rekreation av både besökare 

och kommuninvånare. Om renovering inte utförs kan trappan komma att stängas 

av då det finns risk för personskador. 

Teknik-och fritidsförvaltningen som är driftansvarig för park- och grönområden i 

Åmål, har meddelat att det inte finns ekonomiska resurser eller personal för att 

utföra en renovering av Kungsbergstrappan i nuläget. 

Det finns en miljon kronor i investeringsmedel inom kommunstyrelsen för att 

utveckla gamla staden. Dessa medel är inte riktade till någon speciell åtgärd. 

Genom en omfördelning inom befintlig investeringsbudget ges Tillväxtenheten 

uppdrag att genomföra renovering och inköp av belysning till Kungsbergstrappan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 60 

- Tjänsteskrivelse av enhetschef Thomas Carlson den 15 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Tillväxtenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/105 

KS § 102 Deltagande i SKL:s nätverk rörande 
medborgarbudget 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anmäla intresse att delta i SKL:s nätverk för 

medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet. 

Om kommunen antas i nätverket kommer kommunen avsätta pengar i budget 

2019-2021 för medborgarbudget. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundtanken med en medborgarbudget är att medborgarna själva föreslår hur 

pengarna i medborgarbudgeten ska användas och, efter att kommunen berett alla 

inkomna förslag, röstar fram vilket eller vilka förslag som är mest populära. 

Därefter fattar ansvarigt politiskt organ det slutliga beslutet. 

Internationellt används medborgarbudget i allt större utsträckning inte minst i 

Västvärlden. Fokus är på förtroendeskapande, social hållbarhet, stärkt folkhälsa 

och utvecklad demokratisk medvetenhet. Forskare visar på tre inriktningar på 

medborgarbudget; utifrån territoriell indelning, exempelvis en bygd eller stadsdel, 

utifrån fokus på specifika grupper, t ex unga eller pensionärer och utifrån ett visst 

tema/institution, t ex en skola i relation till dess elever eller ett bostadsbolag i 

relation till dess boende. 

Torsby kommun har infört medborgarbudget. 500 000 kronor avsätts årligen, 

riktade mot ungdomar med inriktningen installationer i det offentliga rummet 

såsom t ex lekredskap, parkbänkar eller planteringar. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2008 arbetat med att stödja 

kommuner och regioner i att pröva och utveckla medborgarbudget i svensk 

kontext. SKL:s modell bygger på internationell forskning och på internationella 

och nationella erfarenheter från arbete med medborgarbudget. Nu erbjuds 

kommuner att delta i ett nätverk, som stöttar kommunerna i att införa och 

genomföra medborgarbudgetprocesser. 

Om Åmåls kommun väljer att delta i SKL:s nätverk tar kommunen fram riktlinjer 

för arbetet, avsätter pengar i budget och bör genomföra tre 

medborgarbudgetprocesser under 2019-2021. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 65 

- Tjänsteskrivelse från tf kommunchef Ida Rådman den 26 februari 2019 

- Inbjudan från SKL 
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Beslutet skickas till 

Tf kommunchef 

Anmälan till SKL senast 15 april via länk 

__________  
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Dnr KS 2018/271 

KS § 103 Svar på medborgarförslag om ramp 
för personer med funktionsvariation vid 
badplatsen i Fengersfors - Marianne Przybyla 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat och 

överlämnar det till kommande budgetberedning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag från Marianne Przybula inkom till kommunfullmäktige 

2018-08-14. Förslagsställaren föreslår att en ramp för personer med 

funktionsnedsättningar anläggs vid Knarrbysjöns badplats. 

Badplatsen vid Knarrbysjön bedöms som ytterst lämplig för att iordningställa en 

ramp för personer med funktionsnedsättningar. 

Kostnaden för markarbete och en ramp som är måttbestämd till Knarrbysjöns 

badplats är beräknad till ca 200 000 kr, inklusive kringarbete såsom anläggning av 

rullstolsvänlig väg ner till bryggan. 

Kostnaden bedöms inte inrymmas i teknik- och fritidsnämndens 

investeringsbudget för kommande period, men kan med fördel bli en del i 

kommande budgetprocesser och därmed tilldelas erforderliga medel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 66 

- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 19 februari 2019 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, den 28 januari 2019 

- Medborgarförslag från Marianne Przybula den 14 augusti 2018 

 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/78 

KS § 104 Svar på motion om ersättares rätt till 
protokollsanteckning - Christer Törnell (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, vilket ger närvarande men inte 

tjänstgörande ersättare och suppleanter rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 

Kanslienheten får i uppdrag att föra in denna rättighet i den revideringen av 

fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen som pågår under 2019. 

Kommunfullmäktige ger ett ägardirektiv till Åmåls kommunfastigheter AB och 

Stadsnät i Åmål AB att föra in denna rättighet i sina respektive arbetsordningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Törnell (KD) har lämnat in en motion den 29 januari 2019 där han å 

kristdemokraternas vägnar föreslår att även de ersättare som inte är tjänstgörande, 

får anteckningsrätt i styrelser och nämnder vid protokollföring. Motivet till en 

sådan möjlighet för ersättare anges vara en önskan om att bredda demokratin. 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen där kanslienheten har utrett 

möjligheterna till protokollsanteckning i kommunens nämnder och i de 

kommunala bolagens styrelser (ÅKAB och SÅAB). 

Enligt kommunallagen (6:17) ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning 

ersättarna ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening antecknad i 

protokollet för kommunens nämnder. Detta bör regleras genom varje kommuns 

nämndereglemente. I Åmåls kommuns nuvarande nämndreglemente framgår att 

”närvarande, men ej tjänstgörande ersättare, har rätt att delta i nämndens 

överläggningar men har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet”. 

De kommunala bolagens styrelseprotokoll regleras av aktiebolagslagen 

(2005:551). Enligt ABL 8 kap 24 § står att styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till 

protokollet. 

I ÅKAB´s och SÅAB´s arbetsordningar står att ”bolagets suppleanter har rätt att 

närvara vid sammanträdet även utan att tjänstgöra för ordinarie styrelseledamot. 

Suppleanter har då yttranderätt men ej rätt att ställa förslag eller deltaga i beslut”. 

Kommunfullmäktige kan ge ägardirektiv till de kommunala bolagen gällande hur 

verksamheten ska bedrivas och att detta ska skrivas in i deras respektive 

arbetsordningar. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars 2019 § 67 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef Björn Skog den 1 mars 2019 

- Motion från Christer Törnell (KD) den 29 januari 2019 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Kanslichef Björn Skog 

Politiska gruppledarna 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-03  22 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/134 

KS § 105 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 

och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt redovisas av kommunstyrelsen. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober. 

I dagsläget, 28 mars 2019, finns 14 motioner och 14 medborgarförslag 

obesvarade. Vid senaste redovisningen i oktober 2018 fanns 17 motioner och 20 

medborgarförslag obesvarade. Sedan redovisningen i oktober 2018 har 

kommunfullmäktige beslutat i 11 motioner och 11 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 28 mars 2019 

- Redovisning av obesvarade motioner den 28 mars 2019 

- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 28 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslichef Björn Skog 

__________  
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KS § 106 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegation Lag om färdtjänst 2019-01-01 - 2019-03-31 

- Delegation Lag om riksfärdtjänst 2019-01-01 - 2019-03-31 

- Delegeringsbeslut från ekonomichefen om avskrivning av fordringar  

2019-03-06 

__________  
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KS § 107 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019 

- Protokoll teknik- och fritidsnämnden 19 mars 2019 

- Protokoll överförmyndarnämnden 11 mars 2019 

- Protokoll kommunstyrelsens budgetutskott 20 februari 2019 

__________  
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Dnr KS 2019/158 

KS § 108 EU-kommissionens medborgarturné " 
EU i min stad" besöker Åmål 3-4 maj 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvariga tjänstepersoner redogör för kommande aktiviteter och besök från EU i 

samband med cykelns dag. 

__________ 


