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KS § 1  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson utses Lars-Olof Ottosson (C). 

__________  
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KS § 2 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ett ärende läggs till i ärendelistan: "Fyllnadsval till pensionärsrådet efter Inger 

Herfindal (KD)". Med detta tillägg godkänns ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2019/427 

KS § 3 Tillsättning av biträdande kommunchef 
tillika förvaltningschef för kommunstyrelsens 
förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Jan-Erik Samuelsson som 

biträdande kommunchef och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen 

från och med 1 mars 2020. 

Konsekvensändringar görs i kommunstyrelsens delegationsordning samt gällande 

firmatecknare för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen Ida Rådman 

avslutade sin anställning i november 2019. Den lediga tjänsten utannonserades 

internt. Nuvarande förvaltningschef för välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen Jan-Erik Samuelsson sökte den utlysta tjänsten. 

Samuelsson anses lämplig för tjänsten och föreslås anställas.  

Representanter för arbetsgivaren har haft intervju med den sökande. Berörda 

fackliga organisationer har beretts möjlighet att träffa den föreslagna kandidaten 

samt förhandlat enligt MBL § 11 den 19 december 2019.  

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 § 211 ska förvaltningschef 

för kommunstyrelseförvaltningen även vara biträdande kommunchef. 

Ställföreträdande kommunchef är idag personalchefen enligt beslut av 

kommunstyrelsen den 16 september 2015 § 254. Personalchefen är 

ställföreträdare för kommunchefen och biträdande kommunchefen. 

Konsekvensändringar behöver göras i kommunstyrelsens delegationsordning samt 

gällande firmatecknare för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 13 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

__________  
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Dnr KS 2018/14 

KS § 4 Detaljplan för Nygårds industriområde 
inom Åmåls stad - granskningshandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningshandlingar samt beslutar att 

rubricerad plan kan sändas ut på granskning enligt PBL (2010:900) 5 kap 18 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-13, § 284 (KS 2012/332) att ge 

Tillväxtenheten (dåvarande PIN-enheten) i uppdrag att utvidga industrimarken i 

detaljplanerna för Åmåls-Nygård 1:1 m.fl. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel 

inom området. Vid utformning av ny bebyggelse vid Strömstadsvägen ska 

särskild hänsyn tas till ladan och dess kulturhistoriska värden och där det 

förekommer skyltläge mot väg ska generellt särskild vikt läggas vid gestaltning av 

bebyggelse och tomt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08, KS § 125, att godkänna 

samrådshandlingar och behovsbedömning för rubricerad detaljplan och att den 

kunde sändas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL. 

Under samrådsskedet inkom 16 yttranden. 

Planen har justerats inför granskningsskedet, och vilka justeringar som gjorts 

framgår av samrådsredogörelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 236 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör daterad 2019-12-09 

- Granskningshandlingar daterade 2019-12-06 (plankarta och planbeskrivning) 

- Samrådsredogörelse daterad 2019-12-06 

- Dagvattenutredning daterad 2019-09-30 

- Naturvärdesinventering daterad 2018-05-11 

- Naturvärdesinventering daterad 2016-10-25 

- PM geoteknik daterad 2019-11-11 

- Riskanalys daterad 2019-11-08 

- Behovsbedömning/undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2019-04-

10 

Beslutet skickas till 

Plan- och bygglovsingenjör 

__________  
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Dnr KS 2019/408 

KS § 5 Remissyttrande angående ansökan från 
Svenska kraftnät om tillstånd om fortsatt 
användning av befintlig kraftledning Grums-
Åmål-Vänersborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att 

fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 

avser en luftledning från Borgvik till Skogssäter i Grums, Trollhättan, Säffle, 

Åmål, Mellerud, Bengtsfors och Vänersborgs kommuner i Värmland och Västra 

Götalands län. Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras 

för 420 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få 

fortsatt tillstånd. 

Åmåls kommun är obligatorisk remissinstans och ska yttra sig över hur ledningen 

bland annat är förenlig med kommunens detaljplaner, om kommunen anser att de 

skyddsåtgärder sökanden avser att vidta är tillräckliga samt lämna annan 

information som kommunen anser vara av betydelse för prövningen av tillståndet. 

Åmåls kommun konstaterar att den befintliga kraftledningen inte berör några av 

kommunens detaljplaner, områdesbestämmelser, skolor, förskolor eller annan 

liknande verksamhet. Vidare har Åmåls kommun ingen synpunkt på de 

skyddsåtgärder som sökanden avser vidta. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 14 januari 2020 

- Remissyttrande den 10 januari 2020 

- Remiss från Energimarknadsinspektionen den 19 november 2019 

- Missiv med länk till handlingar i ärende 2018-101798, https://www.ei.se/sv/for-

energikonsument/el/Elnat/for-dig-som-berors-av-en-kraftledning/pagaende-

arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaende-arenden-2018/arende-2018-

101798/ 

Beslutet skickas till 

- Energimarknadsinspektionen registrator@ei.se senast 31 januari 2020 

__________  
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Dnr KS 2019/378 

KS § 6 Ansökan om kommunalt anslag till 
Laxfondens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Laxfondens ansökan om stöd. Kostnaden 

ska belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Laxfond för Vänerns ändamål är att verka för att Vänerns lax och 

öringstammar bevaras och reproduceras i naturlig miljö, samt att sportfisket 

utvecklas i Vänern till gagn för turism, etablering, företagande och rekreation. 

Detta sker genom att Laxfonden anskaffar och utsätter lax och öring av 

Vänerursprung.  De menar att ett hållbart och uthålligt fiske med attraktiva 

fångstmöjligheter uppnås vid omkring 90 tusen utsatta smolt årligen. Fondens 

egen avkastning täcker i dag omkring hälften av detta behov. Trots att 

sportfiskeklubbar, företag och privatpersoner bidrar till att smolt sätts ut är det 

inte tillräckligt för att täcka behovet. 

För att finna ett system för en uthållig finansiering, till hållbara nivåer, har 

Laxfonden startat ett projekt inom Leader-programmet. Syftet med projektet är att 

etablera ett system för frivilligavgifter från brukare och andra intressenter. Under 

tiden detta system etableras vänder sig Laxfonden till stiftarna, det vill säga 

kommunerna, för att erhålla en säker finansiering under en treårsperiod. 

Laxfonden önskar att stiftarna bidrar finansiellt under en treårsperiod, då 

beställning av smolt hos odlarna måste göras med tre års framförhållning. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat extra stöd för utsättningarna 2017 

med 200 tusen kronor (tkr). Behovet de närmaste tre åren är omkring 800 tkr 

årligen. Förutsätter man att privatpersoner/brukare tillför cirka 200 tkr i 

startskedet, återstår cirka 600 tkr/år. Fördelat på 13 kommuner med Vänerkust, 

motsvarar detta en summa av cirka 45 tkr årligen per kommun. Stiftelsen Laxfond 

för Vänern, anhåller om ett treårigt bidrag från Åmåls kommun på 45 tkr/år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november 2019 § 220 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 31 oktober 2019 

- Ansökan från Laxfond Vänern den 9 september 2019 

- Bilagor till ansökan 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på att bevilja ansökan från Laxfonden och att 

kostnaden ska belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets 

förslag att avslå ansökan, dels Michael Karlssons (S) förslag att bevilja ansökan. 

Efter acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 

yrkandet från Michael Karlsson (S). 

Beslutet skickas till 

Anna Hjelmberg 

Stiftelsen Laxfond för Vänerns ändamål 

__________  
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Dnr KS 2019/424 

KS § 7 Redovisning av Politikerenkät 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog redovisar resultatet av den politikerenkät som 

genomfördes av kanslienheten under oktober månad. Kanslichefen redogör även 

för den analys och de slutsatser som kanslienheten har kunnat dra av resultatet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 228 

- Skrivelse från kanslienheten den 26 november 2019 

- Sammanställning av enkätsvar 

__________  
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Dnr KS 2019/14 

KS § 8 Fyllnadsval till pensionärsrådet efter 
Inger Herfindal (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Amanda Sonesson (KD) utses att som efterträdare till Inger Herfindal vara 

representant för Åmåls kommun i det kommunala pensionärsrådet under 

återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Då en av de två förtroendevalda för Åmåls kommun i det kommunala 

pensionärsrådet, Inger Herfindal (KD), har gått bort måste en ny ledamot utses av 

kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Amanda Sonesson 

Sekreterare pensionärsrådet 

__________  
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Dnr KS 2019/493 

KS § 9 Information: Uppföljning av 
internkontrollplan 2019 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I internkontrollplanen för 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden om att 

granska fem processer/rutiner: 

- rutin för uppföljning till barn- och utbildningsnämnden av elever som ej når 

målen per den 31/10, 31/12, 31/3 och 15/6. 

- att plan för SBEHA – systematiskt barn- och elevhälsoarbete – rapportering till 

barn- och utbildningsnämnden sker kring följande områden: 

             - skolfrånvaro enheten grundskola 

             - kränkningar 

- att enhetschef skriver under anställningsavtal vad gäller lön från och med den 1 

oktober 2018 (delegeringsreglemente). 

- rapportering till barn- och utbildningsnämnden av delegeringsärenden enligt 

delegeringsreglementet. 

- att samtliga enheter har uppdaterade planer för första hjälpen och krisstöd enligt 

Åmåls kommuns rutiner. 

Resultatet följs upp i rapporten uppföljning av internkontrollplan 2019 som nu 

sänds till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 237 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 17 december 2019 § 188 

- Tjänsteskrivelse 

- Uppföljning internkontrollplan 2019 barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/472 

KS § 10 Information: Uppföljning av 
internkontrollplan 2019 - Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

I internkontrollplanen för 2019 beslutade Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

att granska fem processer/rutiner: 

 Synpunktshantering 

 Dataskyddsförordningen GDPR 

 Hantering av kasserade narkotiska läkemedel 

 Körjournal 

 Införande av Åmålsmodellen 

Resultatet följs upp i rapporten uppföljning av internkontrollplan 2019 som nu 

skickats till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 237 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 21 november 2019 

§ 167 

- Tjänsteskrivelse 

- Uppföljning internkontrollplan 2019 Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslutet skickas till 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/471 

KS § 11 Information: Uppföljning av 
internkontrollplan 2019 - 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har i sin internkontrollplan för 2019 valt att granska 

processer för: 

- Granskning av redovisningar och underlag från ställföreträdare 

- Kontroll av ställföreträdarna 

- Utbetalningar av arvoden till ställföreträdare 

- Ärendehanteringen 

Granskningen följs upp i en rapport som nu sänts till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 237 

- Protokollsutdrag ÖFN 

- Uppföljning internkontrollplan 2019 ÖFN 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/470 

KS § 12 Information: Uppföljning av 
internkontroll 2019 - Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp ärendet till kommande sammanträde då 

ärendets handlingar inte kunde visas av tekniska skäl. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har i sin internkontrollplan för 2019 beslutat att 

granska: 

- Rutin för inspektion livsmedelsanläggning 

- Rutin för att registrera och bekräfta inkommen handling i ECOS2 

- Rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

I uppföljningen av internkontrollplanen konstateras att ingen/liten avvikelse från 

rutinerna står att finna. Denna rapport har nu sänts till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 237 

- Protokollsutdrag BMN 

- Uppföljning internkontrollplan 2019 BMN 

__________  
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KS § 13 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Förteckning över färdtjänsthandläggarens delegationsbeslut per 2019-12-06 

samt 2020-01-10. 

__________  
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KS § 14 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Stadsnät i Åmål AB 2019-12-05 

- Åmåls kommunfastigheter AB 2019-12-05 

- Åmåls kommunfastigheter AB 2019-12-30 

- Åmåls kommunfastigheter AB 2020-01-02 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 

__________  
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Dnr KS 2019/494 

KS § 15 Information: Inkommen dom 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 

- kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till nästa 

kommunstyrelsesammanträde arbeta fram en ny formulering av berörda avsnitt i 

arvodesreglementet för att undvika framtida tveksamt utnyttjande av ersättningar, 

 

- kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka åklagarens inställning 

till att överklaga domen och vid en sådan dialog framföra att Åmåls kommun 

ställer sig positiva till ett överklagande, 

 

- kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

kommunstyrelsens förtroendevalda formulera ett pressmeddelande som klargör 

Åmåls kommuns syn på domen samt vad kommunen nu gör för att korrigera sitt 

arvodesreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Per Ljungberg informerar kommunstyrelsen om tingsrättsdomen i 

ett mål där Åmåls kommun tillsammans med Säffle kommun samt Västra 

Götalandsregionen varit målsägande. Målet rör misstänkta oegentligheter kring en 

förtroendevalds utbetalade ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. Domen, som 

avkunnades kring julen 2019, friar den förtroendevalde. Kommunens fortsatta 

agerande i frågan diskuteras av kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Tf enhetschef för enheten näringsliv och kommunikation 

Personalchefen 

 

__________  
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Dnr KS 2019/89 

KS § 16 Samverkan inom räddningstjänsten 
med Bergslagen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. Samverkansavtalet med bilagor avseende gemensamt ledningssystem 

genom Räddningsregion Bergslagen godkänns. 

2. Räddningstjänstens budgetram utökas motsvarande kostnaderna för det 

gemensamma ledningssystemet. 

3. Samarbetsavtalet undertecknas av räddningschef. 

Utökning av budgetram för Räddningstjänsten hanteras 2020 under 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, ansvar 2100, verksamhet 1021, 

aktivitet 2108. Kommande år hanteras utökningen av räddningstjänstens 

budgetram i budgetprocessen. 

Ove Kaye (SD) deltar inte i kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och hantera 

storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas genom att 

skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt område. 

Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna då det har 

konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt. Ett 

gemensamt ledningssystem disponerar de samlade räddningstjänstresurserna för 

att hantera insatser och bedöms vara det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå 

nuvarande krav och kommande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 230 

- Tjänsteskrivelse av räddningschef den 14 november 2019 

- Tjänsteyttrande av räddningschef den 14 november 2019 

- Samverkansavtal Räddningsregion Bergslagen inklusive bilagor den 22 

november 2019 

- Beskrivning av ledningssystem för Räddningsregion Bergslagen den 22 

november 2019 

- Budget 2020 och plan 2021-2023 för Räddningsregion Bergslagen den 22 

november 2019 

- Ekonomiska rutiner den 22 november 2019 

- Riskanalys den 22 november 2019 
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Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna i Åmål, genom kommunstyrelseledamoten Ove Kaye (SD), 

vill göra följande protokollsanteckning: 

"Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet eftersom vi inte har fått ta del 

av information som löpande har redovisats i KSAU. Det har även varit ett 

informationsmöte i Karlstad där vi heller inte fått information från." 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Nerikes Brandkår, avdelning Räddningsregion Bergslagen 

__________  
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Dnr KS 2018/234 

KS § 17 Svar på motion om lokal strategi för 
byggande i trä - Anne Sörqvist (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen 

besvarad.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att vidare besluta att nya 

ägardirektiv ska tas fram till ÅKAB för att tydliggöra Åmåls kommuns ambition 

att i större utsträckning använda trä som byggnationsmaterial. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Anne Sörqvist (C) som föreslår att Åmåls kommun 

tar fram en lokal träbyggnadsstrategi som ska gälla allt byggande, inte bara 

bostäder. Motionen remitterades till kommunstyrelsen där 

kommunledningskontoret inhämtat yttranden från Tillväxtenheten och Åmåls 

kommunfastigheter AB. En positiv inställning finns till att öka byggandet av trä i 

Åmåls kommun. Kommunledningskontoret föreslår dock andra tillvägagångssätt 

för att nå dit än genom en strategi för träbyggande. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 229 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 20 november 2019 

- Motion från Anne Sörqvist (C) den 1 juni 2018 

Yrkande 

Lars-Olof Ottosson (C), Ulla Berne (M), Lotta Robertsson Harén (MP) samt Ove 

Kaye (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tillväxtenheten 

ÅKAB 

__________  
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Dnr KS 2019/398 

KS § 18 Yttrande över revisionsrapport - 
Delårsrapport efter 31 augusti 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande från ekonomichefen och 

överlämnar detta som svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen konstaterar att kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2019 

uppfyller såväl lag som krav enligt god redovisningssed och ger därmed en 

rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Det prognostiserade resultatet för 2019 visar på ett underskott om -6,9 mnkr. 

Jämfört med budget på +12,5 mnkr (miljoner kronor) innebär detta en avvikelse 

på -19,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på minskade bidrag avseende 

flyktingverksamheten samtidigt som kommunen inte är i fas med nödvändiga 

omställningar. En del i underskottet beror på ökade kostnader för 

försörjningsstöd.  

Enligt prognosen för 2019 väntas verksamheternas nettokostnader öka med 4,3 % 

medan skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka med 3,7 % jämfört 

med 2018. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om sex kommunövergripande finansiella 

mål. Enligt prognosen kommer fyra av dessa mål att uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 233 

- Tjänsteskrivelse/yttrande från ekonomichef den 5 december 2019 

- Revisionsrapport från kommunrevisionen/KPMG den 24 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2019/401 

KS § 19 Fyrbodals kommunalförbunds 
delårsrapport och revisorernas 
granskningsrapport per 20190630 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för 

Fyrbodals kommunalförbund för Åmåls kommuns del. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Stig-Arne Olsson redogör för Fyrbodals kommunalförbunds 

delårsrapport och revisorernas granskningsrapport per den 30 juni 2019. 

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport visar på ett överskott på 17 tusen 

kronor (tkr), vilket är en minskning jämfört med budget som visar ett överskott på 

147 tkr för det första halvåret 2019. Avvikelsen kan hänföras till ökade 

personalkostnader, ökade kostnader för IT och att färre projekt är igång än jämfört 

med föregående år. 

Per den 30 juni 2019 var soliditeten 7 procent, vilket kan jämföras med att 

direktionen har beslutat om en långsiktigt stabil soliditetsnivå på 10 procent. 

Fyrbodals kommunalförbund har en budget i balans, och prognosen pekar på ett 

positivt resultat, varför man bedömer att en god ekonomisk hushållning uppnås. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 234 

- Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund efter 30 juni 2019 

- Revisorernas granskningsrapport den 23 oktober 2019 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/4 

KS § 20 Information: Inkommen skrivelse från 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att ge kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att besvara skrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse från Västra Götalandsregionens norra hälso- och sjukvårdsnämnd har 

inkommit till kommunstyrelsen. I skrivelsen efterfrågar hälso- och 

sjukvårdsnämnden information kring tillsättande av ny folkhälsostrateg i Åmåls 

kommun. Kommunstyrelsen informeras om innehållet i skrivelsen och 

kommunstyrelsens ordförande föreslår hur skrivelsen kan besvaras. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 januari 2020 

Beslutet skickas till 

- Västra Götalandsregionens norra hälso- och sjukvårdsnämnd 

__________ 


