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KS § 21  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Lotta Robertsson Harén (MP). 

__________  
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KS § 22 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende nummer 6 i kallelsen, "Budgetprocess inför budget 2021", utgår från 

ärendelistan. Ett ytterligare ärende, "Information om ny app för politiska 

handlingar: Meetings+", läggs till ärendelistan. Med dessa förändringar 

godkänner kommunstyrelsen ärendelistan. 

__________  
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Dnr KS 2018/368 

KS § 23 Översiktsplan för Åmåls kommun – 
begäran om godkännande av 
aktualitetsprövning och planuppdrag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

 Godkänna den sammanvägda bedömningen av aktualitetsprövning av 

Åmåls kommuns översiktsplan. 

 Uppdra kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en ny 

kommuntäckande översiktsplan för Åmåls kommun. Fram till att den nya 

översiktsplanen har antagits ska den nuvarande fortsätta gälla som stöd 

för planeringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL kap 3 § 27) ska kommunfullmäktige minst en 

gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den 

ska kunna ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd enligt 

miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och 

svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Aktualitetsprövningen, är 

en genomgång av gällande översiktsplan, tillägg och fördjupningar och deras 

status. 

Efter prövningen rekommenderas följande delar av översiktsplanen revideras: 

- Kommuntäckande översiktsplan  

- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen, Åmåls kommun. Revidering har beslutats och påbörjats.  

- Fördjupning av översiktsplan för Åmål stad.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 8 

- Tjänsteskrivelse från kommunchef den 16 januari 2020 

- Aktualitetsprövning av Åmåls kommuns översiktsplan  den 10 december 2019 

- Översiktsplan (ÖP) 2013 (2014) 

- Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(2014) 

- Tematiskt tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmål för vindbruk Dalsland (2011)  

- Fördjupad översiktsplan för Åmål centrum och tätort (2003) 

- Presentationsmaterial 
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Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tf enhetschef  plan- och fastighetsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/483 

KS § 24 Uppdrag: Riktlinjer för markanvisning i 
Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta 

fram riktlinjer för markanvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:889) och i plan- och 

bygglagen definieras markanvisning som en överenskommelse mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad 

tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 

upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. 

 

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 

eller upplåtelser. De ska också innehålla handläggningsrutiner och de 

grundläggande villkoren för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

 

Åmåls kommun behöver ta fram riktlinjer för markanvisning då detta inte finns. 

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 10 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 17 december 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tf. enhetschef för plan- och fastighetsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/425 

KS § 25 Markanvisning, del av Åmål 7:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- att teckna avtal med sökande om markreservation för del av Åmål 7:1 under 

erforderlig tid för att upprätta ny detaljplan för bostadsändamål 

- att teckna plankostnadsavtal med sökanden och  

- att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med ny 

detaljplan för tomten. 

Sammanfattning av ärendet 

En intresseanmälan har inkommit för markanvisning och köp av mark på den 

tomt som tidigare Järnvägshotellet Mantua varit beläget. Sökanden avser där 

uppföra, utveckla och bygga ca 40-50 stycken små hyreslägenheter/coliving med 

delningsfunktioner och service. På platsen finns idag ett antal garage samt allmän 

parkering. 

Enhetens bedömning är att den sökta markanvisningen för ny bostadsbebyggelse 

är lämplig ur stadsbyggnadssynpunkt. Gällande detaljplan för den aktuella platsen 

medger parkering och byggrätt för garage. Kommunen kan teckna avtal om en 

reservation av marken och upprättande av ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 11 

- Tjänsteskrivelse av kommunchef den 15 januari 2020 

- Karta Åmål 7:1 

- Skrivelse från Sötsjöbaden Näsudden AB den 20 november 2019 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Sötsjöbaden Näsudden AB 

Tf. enhetschef för plan- och fastighetsenheten 

__________  
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Dnr KS 2019/481 

KS § 26 Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning 
och ägardirektiv - Vänerhamn AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och 

ägardirektiv för Vänerhamn AB enligt förslagen. 

2. Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 är villkorat av att 

samtliga övriga aktieägare i Vänerhamn AB fattar motsvarande 

godkännandebeslut. 

3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 

och att samtliga aktieägare i Vänerhamn AB ingår nytt aktieägaravtal 

enligt förslaget, utser kommunstyrelsen tf enhetschef Björn Wennerström 

som ombud till extra bolagsstämma i Vänerhamn AB med instruktion att 

rösta för antagande av dels ny bolagsordning, dels ägardirektiv enligt 

förslagen. 

4. I händelse av förhinder för ombudet enligt punkt 2, äger 

kommunstyrelsens ordförande att i samråd med kommunstyrelsens andre 

vice ordförande utse annat ombud. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänerhamn AB (”Vänerhamn”) bedriver hamn- och därmed anknuten verksamhet 

inom Vänerregionen. Vänerhamn samägs av sex kommuner runt Vänern och 

Lantmännen ekonomisk förening (”Lantmännen”). Det har under en längre tid 

bedrivits ett arbete för att se över de centrala styrdokumenten för Vänerhamn. 

Arbetet har lett fram till förslag till ett nytt aktieägaravtal, en ny bolagsordning 

och ägardirektiv.  

Innehållet i förslagen har förankrats informellt mellan representanter för 

aktieägarna. För att dokumenten ska kunna fastställas på kommande årsstämma 

krävs att de först godkänns av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 14 

- Tjänsteskrivelse av tf enhetschef plan- och fastighetsenheten den 15 januari 

2020 

- Förslag till nytt aktieägaravtal avseende Vänerhamn AB 

- Förslag till ny bolagsordning för Vänerhamn AB 

- Förslag till ägardirektiv för Vänerhamn AB 

- Gällande aktieägaravtal för Vänerhamn AB 

- Gällande bolagsordning för Vänerhamn AB 
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Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Tf enhetschef plan- och fastighetsenheten 

Samtliga ägarkommuner:  

Karlstads kommun 

Lidköpings kommun 

Kristinehamns kommun 

Gullspångs kommun 

Vänersborgs kommun 

__________  
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Dnr KS 2019/477 

KS § 27 Leaderprojekt: Säkerställandet av 
Åmåls bluesfests framtid 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun står som projektägare för 

leaderprojekt "Säkerställandet av Åmåls Blues Fests framtid". 

Kostnaden ska belasta kommunstyrelsen konto för oförutsedda avgifter. 

Återkoppling ska ske under projektets gång. 

Sammanfattning av ärendet 

Allt fler orter, kommuner och regioner satsar stort på evenemangsutveckling. 

Evenemang anses vara ett strategiskt utvecklingsområde med mycket stor 

potential och en mycket viktig tillväxtgenerator inte minst för turismnäringen.  

 

Åmåls Blues Fest är av stor betydelse för de verksamma i Åmåls kommun såsom 

invånare, besökare, företag och föreningar. Evenemanget har inom sin genre högt 

renommé och är etablerat sedan snart 30 år som ett återkommande evenemang i 

Åmål och Dalsland. Det flesta besöksnäringsföretagen uppnår årets högsta 

omsättning som medför att de kan överleva de mindre lukrativa månaderna 

vintertid. Idrottsföreningarna sköter service på campingar, parkering och säljer 

fika som ger goda intäkter till föreningskassan. 

 

Leaderprojektets syfte är att utreda hur evenemanget Åmåls Blues Fest på lång 

sikt framöver kan uppnå lönsamhet. Projektet syftar till att finna nya 

utvecklingsmöjligheter för att Åmåls Blues Fest ska vara hållbart och leva vidare 

som ett årligt evenemang i Åmål och Dalsland under lång tid framöver. Att se 

över hur kommun, närings- och föreningsliv kan samverka är en central fråga i 

projektet. För Åmåls Bluesförening är det årliga evenemanget en stor utgift då det 

är förenat med höga kostnader. Intäkter till evenemanget är exempelvis sponsring 

och biljettförsäljning till huvudscenen vid Eventterminalen. Ofta är biljett- och 

sponsringsintäkterna för låga och evenemanget gör ett förlustresultat, paradoxalt 

nog samtidigt som närings- och föreningsliv har årets högsta omsättning. På sikt 

kan detta innebära att evenemanget inte fortlever. Att Åmåls Blues Fest inte 

återkommer som ett årligt evenemang skulle ha stor påverkan på Åmåls närings-

och föreningslivutveckling samt för invånare och besökare till staden. En 

ytterligare effekt skulle vara den negativa påverkan på Åmåls platsvarumärke som 

en eventuell nedläggning av Åmåls Blues Fest skulle ge.  

 

Projektidén är att genomföra ett leaderprojekt för att säkerställa Åmåls Blues 

Fests framtid på lång sikt genom att utreda hur Åmåls Blues Fest kan uppnå 

lönsamhet. En extern projektledare kommer att driva projektet. Intressenter och 

samarbetspartners i projektet är det lokala näringslivet, föreningslivet, Åmåls 

kommun och Dalslands Turist AB.  
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Under projekttiden kommer man att utreda arrangörsorganisationen, den 

ekonomiska situationen, utveckling av eventterminalen, genomföra två 

evenemangsundersökningar med ett externt utredningsföretag, samt insatser för 

utbildning och samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet. 

Projekttiden är 2020-03-01 - 2021-06-30. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 § 15 

- Tjänsteskrivelse av turismutvecklare den 16 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Turismutvecklare 

__________  
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Dnr KS 2019/382 

KS § 28 Kulturstrategiska uppdrag 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kulturstrategiska uppdrag för 2020 i 

enlighet med nedan: 

 

Dalslands litteraturförening/Bokdagar i Dalsland: 350 000 kr  

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland: 30 000 kr 

Not Quite: 300 000 kr 

Åmåls Bluesförening: 250 000 kr 

Åmålsortens Hembygdsförening: 70 000 kr 

De kostnader som uppstår till följd av kommunstyrelsens höjning av anslagen och 

som skiljer sig från kulturenhetens förslag, ska finansieras genom omfördelning 

av befintliga medel inom kulturenhetens budgetram.    

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2015 har Åmåls kommun tilldelat kulturstrategiska uppdrag till lokala 

aktörer som bedömts särskilt betydelsefulla inom lokal kulturutveckling. 

Det kulturstrategiska uppdraget är framtaget med utgångspunkt i kommunens 

kulturpolitiska program och tillämpas genom varje unik aktörs målformuleringar. 

Uppdragets syfte är att bidra till måluppfyllelse av kommunens strategiska 

utvecklingsområden. 

De verksamheter som Åmåls kommun tilldelar kulturstrategiska uppdrag anses 

som viktiga i strävan efter ett dynamiskt och levande kulturliv.  Kulturen ska vara 

tillgänglig för alla och bidra till utvecklingen av ett hållbart, demokratiskt 

samhälle där delaktighet främjas. 

Föreningarnas verksamhet ska därför vara utåtriktad och inkluderande.  

Kommunen lägger stor vikt vid att barn- och ungaperspektivet samt de 

horisontella perspektiven tillgänglighet, jämlikhet, mångfald och inkludering, 

kännetecknar aktörernas verksamhet. 

Stödet ska ge möjligheter för aktörerna både att etablera sig och långsiktigt verka 

i kommunen.  

Uppdragstagarna förväntas arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå 

och även söka samarbeten nationellt och internationellt. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2019 § 231 

- Tjänsteskrivelse av kulturchef den 2 december 2019 

- Beredningsunderlag 
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Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att tilldelningen av kulturstrategiska uppdrag för 

2020 och tillhörande ekonomiskt stöd ska ske enligt följande: 

Dalslands litteraturförening/Bokdagar i Dalsland: 350 000 kr  

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland: 30 000 kr 

Not Quite: 300 000 kr 

Åmåls Bluesförening: 250 000 kr 

Åmålsortens Hembygdsförening: 70 000 kr 

Vidare yrkar Michael Karlsson (S) att de kostnader som uppstår till följd av 

förslaget om höjningen av anslagen ska finansieras genom omfördelning av 

befintliga medel inom kulturenhetens budgetram. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och 

Michael Karlssons (S) förslag. Ordföranden ställer propositionen på förslagen och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Karlssons (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Kulturenheten 

Dalslands Litteraturförening 

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland 

Not Quite 

Åmåls Bluesförening 

Åmålsortens Hembygdsförening 

__________  
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Dnr KS 2020/44 

KS § 29 Ansökan om Europa Direkt-kontor i 
Åmål för nästa avtalsperiod 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kansli- och utredningsenheten får i uppdrag att 

ansöka om att Åmåls kommun ska kunna vara värd för ett Europa Direkt-kontor 

även nästa avtalsperiod. Detta gäller under förutsättning att ingen nämnvärd 

försämring sker av de ekonomiska bidragen från EU-kommissionen. 

Kansli- och utredningsenheten får i uppdrag att undersöka om ett studiebesök hos 

EU-kommissionen är möjligt att genomföra. Studiebesöket ska omfatta 

kommunstyrelsens förtroendevalda samt en delegation av tjänstepersoner som 

arbetar nära kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har sedan 2005 med framgång varit värd för ett av EU-

kommissionens informationskontor. Vid senaste utlysningen utlyste 

kommissionen möjligheten för organisationer och myndigheter att vara värd för 

ett kontor för en treårs-period.  

I mars 2020 påbörjas nästa avtalsperiod och om Åmåls kommun vill fortsätta att 

vara värd för ett kontor måste en ny ansökan lämnas in. Datum för detta är ännu ej 

bestämt men är preliminärt satt till april 2020. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av verksamhetsansvarig internationella frågor den 30 januari 

2020 

- Bilaga: Årlig kommunikationsplan för 2020 Europa Direkt Fyrbodal 

Yrkande 

Michael Karlsson (S), Lars-Olof Ottosson (C), Fredrik Bengtsson (S), Ove Kaye 

(SD), Lotta Robertsson Harén (MP) samt Ulla Berne (M) yrkar bifall till 

förslaget. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsansvarig internationella frågor 

__________  
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Dnr KS 2020/9 

KS § 30 Önskemål från SD om insynsplats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Ove Kayes (SD) begäran om en insynsplats 

för Sverigedemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Reservation 

Ove Kaye (SD) och Susanne Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Ove Kaye (SD) väckt ärendet i 

kommunstyrelsen om att partiet önskar få en insynsplats i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Ove Kaye (SD) 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) gör följande tilläggsyrkande: 

"För att inte belasta förvaltningens ekonomi kan vi tänka oss en insynsplats i 

KSAU utan arvode. Vårt yrkande blir då i sin helhet, 

Att: Sverigedemokraterna får en så kallad insynsplats i KSAU med närvarorätt, 

yttranderätt men utan förslagsrätt, beslutsrätt och arvode". 

Ove Kaye (SD) yrkar bifall till sitt eget förslag. 

Michael Karlsson (S) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar avslag till Ove Kayes 

(SD) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: att bifalla och att avslå Ove 

Kayes (SD) begäran om en insynsplats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ordföranden ställer proposition och finner att kommunstyrelsen avslår Ove Kayes 

(SD) begäran. 

Omröstning begärs. 
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Omröstning 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att bifalla Ove 

Kayes (SD) begäran, Nej-röst för att avslå densamma. 

Omröstningsresultat: Med 9 röster för att avslå Ove Kayes (SD) begäran mot 2 

röster för att bifalla beslutar kommunstyrelsen att avslå Ove Kayes (SD) begäran 

om en insynsplats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Michael Karlsson (S): nej 

Fredrik Bengtsson (S): nej 

Olof Eriksson (S): nej 

Jerry Saxin (S): nej 

Sofia Karlsson (S): nej 

Lotta Robertsson Harén (MP): nej 

Susanne Karlsson (SD): ja 

Ulla Berne (M): nej 

Lars-Olof Ottosson (C): nej 

Anders Bäckström (C): nej 

Ove Kaye (SD): ja   

Protokollsanteckning 

Ove Kayes (SD) och Susanne Carlsson (SD) önskar göra följande 

protokollsanteckning: 

"Sverigedemokraterna är besvikna på att inte kommunstyrelsen delar vår åsikt av 

att vi skulle kunna ges möjlighet till att få en insynsplats. Vi hävdar även 

fortsättningsvis att vi kommer få och ha mindre information om handlingar det 

ska beslutas om." 

__________  
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Dnr KS 2020/26 

KS § 31 Nomineringar till Vänersamarbetets 
styrelse 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Lotta Robertsson Harén (MP) som 

företrädare för Åmåls kommun i Vänersamarbetets styrelse 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun ska utse en ny representant till styrelsen för Vänersamarbetet. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Vänersamarbetets valberedning 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att Åmåls kommun nominerar Lotta Robertsson 

Harén (MP) att företräda kommunen i Vänersamarbetet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och frågar kommunstyrelsen 

om Lotta Robertsson Harén (MP) kan väljas som representant för Åmåls 

kommun. Ordföranden finner att detta är kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 

Vänersamarbetets valberedning. 

__________  
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Dnr KS 2019/359 

KS § 32 Val av politisk representant till 
Klimatkommunerna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Sofia Karlsson (S) att tills vidare företräda för 

Åmåls kommun i föreningen Klimatkommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun ingår sedan flera år i föreningen Klimatkommunerna. En politisk 

representant behöver utses för att företräda Åmåls kommun. 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att Sofia Karlsson (S) väljs som representant för 

Åmåls kommun i föreningen Klimatkommunerna. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag och frågar kommunstyrelsen om Sofia 

Karlsson (S) kan väljas som representant för Åmåls kommun. Ordföranden finner 

att detta är kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 

Miljöstrategen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-02-05  20 (24) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr KS 2019/470 

KS § 33 Information: Uppföljning av 
internkontroll 2019 - Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-11-12 att godkänna uppföljningen av 

internkontrollplanen 2019 avseende nämnden samt att åtgärder med anledning av 

noterad avvikelse ska redovisas till nämnden i januari 2020. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden den 12 november 2019 § 115 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

__________  
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KS § 34 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga delegeringsbeslut har redovisats för perioden. 

__________  
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KS § 35 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020 

__________  
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KS § 36 Information: Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Henric Helander har sagt upp sig med anledning av att han 

erbjudits en ny tjänst i Dalarna. 

__________  
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KS § 37 Information om ny app för politiska 
handlingar: Meetings+ 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschefen informerar kommunstyrelsen om att den gamla 

appen för att läsa politiska handlingar fasas ut med start den kommande veckan. 

Den nya appen, Meetings+, kan laddas ner redan idag och användas. Ett utskick 

går ut från kansliet med instruktioner till alla förtroendevalda inom en vecka. 

__________ 


