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KS § 272  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Ewa Arvidsson (S). 

__________  
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KS § 273 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 12 i kallelsen, "Ansökan om kommunalt anslag till Laxfondens 

verksamhet", lyfts bort från dagens sammanträde. Ett extra ärende läggs till 

ärendelistan: "Information om miljöchef och samverkan med Säffle". Med dessa 

ändringar godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/365 

KS § 274 Anslag till medlemskap och 
föreningsstöd inom kommunstyrelsens 
driftbudget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta pengar till medlemskap och föreningsstöd 

under 2020 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år avsätts pengar för medlemskap och föreningsstöd. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 18 oktober 2019 § 30 

- Förslag år 2020 - Sammanställning av anslag till medlemskap och föreningsstöd 

inom kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/131 

KS § 275 Ekonomisk prognos efter oktober 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter oktober månad år 2019 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten följs upp åtta gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga 

avvikelse mellan beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. Den ekonomiska 

uppföljningen presenteras i bilagan ”Ekonomisk prognos oktober 2019” daterad 

den 11 november 2019. 

I samband med månadsrapporterna följs ett antal nyckeltal upp som är kopplade 

till ekonomi, personal och verksamhet, både övergripande för Åmåls kommun 

men även specifika för respektive nämnd och styrelse. 

Efter oktober månad uppgår beräknat utfall för år 2019 till -3,2 miljoner kronor 

(mnkr). Jämfört med budget på 12,5 mkr innebär detta en avvikelse på -15,7 

mnkr, vilket är en förbättring med 1,8 mkr jämfört med föregående uppföljning då 

avvikelsen uppgick till -17,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 214 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 11 november 2019 

- Ekonomisk prognos oktober 2019 den 11 november 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/420 

KS § 276 Taxa för sophämtning från 1 januari 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt gällande 

lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka verksamhetens 

kostnader för administration, insamling och behandling av avfall. 

Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan föreslås 

höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 98 

- Tjänsteyttrande med bilaga den 25 september 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Renhållningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/421 

KS § 277 Taxa för slamtömning från 1 januari 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige i Åmål beslutar att: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilagan, att gälla från 

och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilagan, att gälla från och med 2020-

01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som finansieras 

enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam entreprenad för 

slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 2017. Entreprenaden 

omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för 

tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen via 

index enligt avtal) och löner (administration) ökar. Taxan för slamtömning 

föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även utökas med två tjänster 

enligt förslaget från Teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Beslut teknik- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 100 

- Tjänsteyttrande med bilaga den 24 september 2019 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Renhållningschef 

__________  
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Dnr KS 2019/206 

KS § 278 Svar på  medborgarförslag om 
byggnation av fullstor idrottshall - Peter Thorin 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med 

tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom den 7 maj 2019 från Peter Thorin. Förslagsställaren 

vill att Åmåls kommun bygger en fullstor idrottshall i samband med uppförandet 

av nya Rösparkskolan då lokala idrottsföreningar skulle kunna dra stor nytta av 

detta. Kommunledningskontoret har, med stöd från Åmåls kommunfastigheter 

AB och barn- och utbildningsförvaltningen, berett ärendet. 

Kommunfullmäktige har beslutat att idrottshallen på nya Rösparksskolan ska 

byggas utifrån de behov som skolans elever från förskoleklass till årskurs 3 har. 

Styrgruppen för den nya skolan har därtill föreslagit att idrottshallen även 

dimensioneras för att passa högstadieelever. Detta då timplanen för högstadiet har 

utökats med fler idrottstimmar än tidigare och idrottshallen på den 

Kristinebergsskolan inte bedöms förslå. 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att den sorts idrottshall som 

förslagsställaren förordar inte utgår från elevernas och undervisningens krav eller 

behov. En fullstor hall behöver läktare, väl tilltagen entré och omklädningsrum av 

en typ som inte är optimal för grundskolans yngre elever, även om man tänker sig 

att hallen utformas så att den kan avdelas. 

Även från byggherrens sida – Åmåls Kommunfastigheter AB – finns 

invändningar mot en fullstor idrottshall. Tomten för den nya Rösparksskolan är 

kuperad och sluttande med betydande inslag av berg. För att uppföra en fullstor 

idrottshall skulle stora mängder berg behöva sprängas och schaktas bort, något 

som medför avsevärda merkostnader. Kommunledningskontoret har svårt att se 

hur sådana merkostnader kan motiveras mot bakgrund av kommunens ansträngda 

ekonomiska läge. Även med omfattande ingrepp är det osäkert om tomten skulle 

räcka till för fullstor idrottshall med tillhörande entré och parkering. 

Åmåls kommun är enig med förslagsställaren om att det vore bra för 

idrottsrörelsen i Åmål om tillgång fanns till en fullstor idrottshall. Det går därför 

inte att utesluta att det vid framtida renoveringar/utbyggnad av 

Karlbergsgymnasiet eller Kristinebergsskolan uppstår möjligheter att anlägga en 

fullstor idrottshall. 

Det är dock den sammanvägda bedömningen från kommunledningskontoret, 

ÅKAB samt barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är lämpligt bifalla 

medborgarförslaget om att bygga en fullstor idrottshall i samband med 

uppförandet av nya Rösparksskolan. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 215 

- Tjänsteskrivelse av kanslichef den 6 november 2019 

- Medborgarförslag från Peter Thorin den 7 maj 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Åmåls Kommunfastigheter AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/59 

KS § 279 Svar på  medborgarförslag om 
vinterjackor och vinterskor till personalen inom 
hemvården - Sara Eriksson m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat då förslaget 

delvis är uppfyllt. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av ett flertal personer, som föreslår att 

kommunens ska köpa in vinterskor och vinterjackor till personalen som arbetar 

inom hemvården i Åmåls kommun. 

Ärendet remitterades till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår förslaget, då man inom förvaltningen följer 

Socialstyrelsens rekommendationer som finns gällande hygien. De avsatta 

budgetmedel som finns avseende arbetskläder är därför prioriterade till 

kroppsnära arbetskläder och budgetmedel finns inte för vinterskor. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 216 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 28 augusti 2019 § 

119 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 28 juni 2019 

- Medborgarförslag den 14 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställarna 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetschef äldreomsorg 

__________  
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Dnr KS 2019/57 

KS § 280 Svar på medborgarförslag om 
arbetsmiljö för anställda inom hemtjänst och 
hemsjukvård i Åmåls kommun - Göte 
Edvardsson 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Göte Edvardsson som föreslår 

förändringar i arbetsmiljön för anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i Åmåls 

kommun. Han framför synpunkter om ensamarbete på landsbygden samt föreslår 

att samtliga fordon som körs på landsbygd ska ha fyrhjulsdrift, vinterstövlar till 

personal samt att ansvariga ska göra studiedag i verksamheten. 

Ärendet har remitterats till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden som besvarat 

de olika förslagen utifrån rådande rutiner, omständigheter och budgetmedel. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 217 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 7 november 2019 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2019 § 120 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetschef äldreomsorg den 26 juni 2019 

- Medborgarförslag av Göte Edvardsson den 13 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/304 

KS § 281 Svar på motion om behov av 
barnomsorg dygnet runt - Lisbeth Vestlund (-) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då det i nuläget inte finns en 

tillräcklig stor efterfrågan av barnomsorg dygnet runt. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (-) inkom den 26 september 2018 med motion gällande behovet 

av barnomsorg dygnet runt. Vestlund menar att det är viktigt att utöka 

barnomsorgen i Åmåls kommuns öppettider för att underlätta för de 

vårdnadshavare som till exempel arbetar på annan ort eller arbetar på obekväma 

tider.  

Ärendet remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet. 

Nämnden har i beredningen antagit riktlinjer för barnomsorg på obekväm 

arbetstid, gjort en fördjupad undersökning av behovet av barnomsorg på obekväm 

arbetstid samt gjort en kostnadskalkyl utifrån det kartlagda behovet. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 218 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 28 oktober 2019 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2019 § 147 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef den 10 oktober 2019 

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

Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2018/75 

KS § 282 Svar på medborgarförslag om 
väderstation och webbkamera på Fogdens fyr- 
Bo Öberg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige beslutar att Åmåls kommun ska bidra med 10 tkr till en 

väderstation på Fogden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit den 5 februari 2018 från förslagsställaren Bo 

Öberg där han föreslår att fyren på ön Fogden utanför Åmål utrustas med 

väderstation och en webbkamera. Ärendet har beretts av 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 23 januari 2019 (KSAU 

§ 8) och återremitterade motionen till tillväxtenheten, för att i dialog med 

förslagsställaren, SSÅV och Sjöräddningssällskapet utreda om mindre 

konstandsintensiva lösningar fanns. Under hösten år 2019 har Sjöfartsverket 

tillsett att elektricitet dragits fram till Fogden, vilket möjliggör att en väderstation 

kan uppdrättas vid fyren på ön. SSÅV har under hösten startat en ekonomisk 

insamling för att få till stånd en väderstation som är kopplad till Viva- 

Sjöfartsverkets digitala applikation för vind och vatteninformation för samtliga 

fyrar i Sverige. 

Åmåls kommun har därmed möjlighet att bidra till insamlingen till ett 

väderstation. Det är däremot inte möjligt att utrusta fyren på Fogden med en 

kamera, då rådande lagstiftningen inte ger utrymme för detta. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 219 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 6 november 2019 

- Medborgarförslag den 5 februari 2018 

Beslutet skickas till 

Turismutvecklare 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/333 

KS § 283 Leaderprojekt förstudie Edsleskogs 
Gamla kyrkomiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun står som projektägare för 

Leaderprojekt Förstudie Edsleskogs gamla kyrkomiljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Leaderprojektet i form av en förstudie avser att undersöka vilka möjligheter som 

finns att utveckla ett besöksmål och en mötesplats kring Edsleskogs gamla 

kyrkomiljö. 

Historien kopplad till Edsleskogs gamla kyrka och den gamla kyrkomiljön är av 

högt kulturhistoriskt värde och goda förutsättningar finns för att utvecklas till ett 

starkare besöksmål i Dalsland. Analyserna av de aktuella och pågående 

utgrävningarna pekar mot att kyrkan kan ha börjat byggas på 1220- talet vilket 

skulle göra den till Sveriges äldsta tegelkyrka. Platsen förenar högt 

kulturhistoriskt värde som kan förenas med pilgrimsvandring. Åmåls kommun 

står som ägare till Edsleskogs prästgård, fastighetsbeteckning 1:35 och har därför 

goda möjligheter att i samarbete med lokala och regionala i samarbetsparters 

utveckla besöksmålet och därigenom besöksnäringen i området. 

 

Natur- och vandringsturismen blir allt mera populär och den gamla kyrkomiljön 

skulle kunna vara ett center för vandrings- och pilgrimsturism. Förstudien syftar 

till att utreda huruvida detta är genomförbart samt besvara olika frågeställningar 

som kan ligga till grund för ett genomförandeprojekt.  

Nära samarbetspartner i förstudien kommer att vara Västarvet/Lödöse museum, 

Åmåls Församling/Karlstad stift, Edsleskogs Hembygdsförening/Dalslands 

Fornminnes- och Hembygdsförbund, Edsleskogs Byalag, Dalslands Turist AB, 

turistentreprenörer i området och lokalbefolkningen i Åmål. 

Förstudien är avgörande för att ett eventuellt genomförandeprojekt ska komma till 

stånd. Finansiering via Jordbruksverkets EU:s landsbygdsfond. Förstudien 

kommer att pågå under cirka sex månader och ett beslut krävs av 

kommunstyrelsen för att Åmåls kommun ska stå som projektägare och för att 

leaderprojektet ska kunna genomföras.  

Projektansökan har tagits fram i kontakt med Dalslands lokala leaderkontor, 

Framtidsbygder för alla. Projektet går i led med deras syfte att utveckla en 

landsbygd för alla med målsättningen om att förutsättningarna är goda för att leva, 

bo och verka. Den tidigare VD: för Dalslands Turist AB, Johan Abenius, kommer 

att vara projektledare för förstudien. 
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Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 221 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 6 november 2019 

Beslutet skickas till 

Turismutvecklare 

__________  
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Dnr KS 2019/392 

KS § 284 Ansökan om ekonomiskt bidrag till 
ungdomsverksamhet - Tösse IF 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om ekonomiskt bidrag till Tösse 

IF för ungdomsverksamhet i Tösse. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Rolf Lindström (S) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Tösse Idrottsförening har ansökt om ekonomiskt bidrag på 15 000 kr hos 

kommunstyrelsen. Bidraget ska användas till att starta en verksamhet för 

ungdomar i Tösse. Verksamheten kommer bland annat att bestå av kurser, 

temakvällar och andra sportsliga evenemang utöver den redan befintliga 

fotbollsverksamheten.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 223 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 8 november 2019 

- Ansökan från Tösse IF 

Beslutet skickas till 

Tösse IF 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-27  19 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/351 

KS § 285 Godkännande av fulllmakt för 
Framtidens vårdinformationsmiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Åmåls kommun beslutar att ge Västkom/kommunrepresentanterna i FVM-arbetet 

fullmakt och mandat att företräda kommunen i arbetet med framtidens 

vårdinformationsmiljö, FVM, i avsikt att utforma och anpassa systemet till 

kommunerna bästa. 

Sammanfattning av ärendet 

VästKom har under ett par års tid för kommunernas räkning deltagit i VGR:s 

upphandlingsprojekt för framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Arbetet har 

inneburit att bevaka kommunernas intressen och att medverka till att kravställa 

det kommande kärnsystemet så att det också är användbart i den kommunala 

vård- och omsorgsverksamheten, inkl. elevhälsan, och en modern och 

välfungerande informationsdelning när invånarna vandrar mellan de olika 

huvudmännens verksamheter. VästKom har utöver sina egna anställda haft s.k. 

ämnesexperter inlånade från kommunerna och kommunalförbunden. 

Projektet övergår nu i en implementeringsfas där vald leverantör och VGR 

tillsammans med VästKom/kommunrepresentanter ska fatta beslut på olika nivåer 

för att systemet ska kunna anpassas till våra förhållanden. Detta innebär att en 

mängd olika beslut och överväganden löpande måste kunna fattas snabbt och som 

VästKom/kommunrepresentanterna måste kunna delta i. Det behövs därför en 

fullmakt/ett tydligt mandat för dessa i framförallt programstyrgrupp och 

programledningsgrupp.  

Kommunen ombeds därför att besluta att ge VästKom/kommunrepresentanterna 

detta mandat. Fullmakten/mandatet innebär inte att delta i beslut som innebär 

principiellt bindande beslut för den enskilda kommunen och inte heller bindande 

ekonomiska åtaganden för kommunen. Det handlar helt enkelt om att ordna en 

smidig och pragmatisk implementeringsprocess som gör att systemet anpassas så 

att kommunerna får en bra och attraktiv lösning till gagn för våra invånare och 

medarbetare.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 25 november 2019 

- Skrivelse från Västkom den 20 november 2019 

Beslutet skickas till 

Västkom, info@vastkom.se 

__________  
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Dnr KS 2019/394 

KS § 286 Uppföljning Internkontrollplan 2019 - 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunens revisorer för kännedom samt 

lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi – att 

säkerställa att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. 

Regler för internkontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente 

för intern kontroll. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfattning som fastställs i 

internkontrollplanen. 

Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen om att anta internkontrollplan för 

år 2019. (Dnr KS 2019/94, § 56) 

De processer/ rutiner som ingår i internkontrollplanen har valts utifrån genomförd 

riskanalys. 

Fem områden har granskats under 2019. Fyra områden visar ingen avvikelse 

medan området attestreglemente med tillämpningsanvisningar visar avvikelse. 

Åtgärden blir att informera våra förvaltningar i syfte att öka andelen fakturor som 

innehåller korrekt deltagarförteckning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 222 

- Tjänsteskrivelse av controller den 5 november 2019 

- Uppföljning av internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen den 5 november 

2019 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten 

__________  
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KS § 287 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över personalchefens delegationsbeslut per 2019-11-26 

__________  
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KS § 288 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll KSAU 2019-11-14 

__________  
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KS § 289 Information om miljöchef och 
samverkan med Säffle 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen, personalchefen samt kommunstyrelsens ordförande ger 

kommunstyrelsen en kort information kring Säffle kommuns avslutande av den 

pågående utredningen om samverkan inom områdena miljö samt bygg. 

Personalchefen informerar också om att Åmåls kommuns miljöchef sagt upp sig 

från sin tjänst eftersom hon blivit handplockadtill tjänst inom privata näringslivet. 

__________  
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Dnr KS 2013/21 

KS § 290 Besök: Äldreomsorgens studieresa 
till Kina 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Deltagare i samarbetsprojektet med Kina besöker kommunstyrelsen och redogör 

för sitt besök under november månad. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-27  25 (25) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/242 

KS § 291 Besök: Revisorernas Grundläggande 
granskning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Dialog genomförs mellan revisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Powerpoint 

__________ 


