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KS § 191  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Peter Olsson (V). 

__________  
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KS § 192 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar. Ordföranden uppmärksammar 

kommunstyrelsen på att ärende 11, "Älgjakt på Hanebols fritidsområde...", ska 

behandlas med omedelbar justering av protokollet. 

__________  
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Dnr KS 2020/78 

KS § 193 Ekonomisk prognos efter augusti 
2020 för Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska prognosen efter augusti månad år 2020 

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 augusti 2020” daterad 

den 15 september 2020. 

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. 

I samband med ekonomisk rapport per den 31 augusti 2020 (tertial 2) presenteras 

redovisning och uppföljning av investeringsbudget och aktuella driftprojekt. 

Efter augusti månad uppgår beräknat utfall för år 2020 till 3,0 miljoner kronor 

(mnkr). Jämfört med budget på 6,0 mnkr innebär detta en avvikelse på -3,0 mnkr 

(-19,6 mnkr). Prognosen är förbättrad med 16,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 157 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 15 september 2020 

- Ekonomisk prognos efter augusti 2020, den 15 september 2020 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________  
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Dnr KS 2019/286 

KS § 194 Förslag till fortsatt arbete för att 
minska arbetslösheten i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 godkänna kommunledningskontorets förslag till fortsatt arbete med 

processer, metodik samt åtgärder i syfte att öka sysselsättningsgraden och 

kraftfullt minska arbetslösheten i Åmåls kommun. 

 Ge Åmåls kommuns centrala ledningsgrupp i uppdrag att säkerställa att 

det arbetas fram en kommunövergripande Handlingsplan för att bryta 

strukturarbetslösheten, med konkreta åtgärdsförslag, insatser, tidsramar, 

kostnader, utvärderingsmetod och ansvar för genomförandet. 

Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen senast januari 

2021.  

 Den centrala ledningsgruppen fortlöpande ska rapportera till 

kommunstyrelsen samt den politiska styrgruppen för minskad 

arbetslöshet och därigenom förankra resultat och vägval på övergripande 

nivå. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2020 att uppdra till 

kommunledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020 

presentera förslag till processer, metodik och tillhörande tidsplan för framtagande 

av en långsiktig strategi i syfte att öka sysselsättningsgraden och kraftfullt minska 

arbetslösheten i Åmåls kommun. Kommunledningskontoret har tagit fram ett 

förslag till det fortsatta arbetet med detta. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg den 7 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Folkhälsostrateg 

__________  
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Dnr KS 2020/246 

KS § 195 Svar på motion om nyval i Åmåls 
kommun - Tomas Lindström (TL) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas Lindström (TL) inkom den 5 juni 2020 med en motion om nyval. 

Motionären hänvisar till ”konstiga turer i det politiska livet” som motivering till 

varför ett nyval skulle vara påkallat.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 166 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 22 september 2020 

- Motion från Tomas Lindström (TL) den 5 juni 2020 

Yrkande 

Ove Kaye (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag att 

kommunfullmäktige avslår motionen samt Ove Kayes (SD) förslag att 

kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de 

två förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

__________  
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Dnr KS 2017/80 

KS § 196 Svar på motion om utökat intervall för 
slamtömning baserat på slamavskiljarens 
storlek samt antal personer i hushållet - Lars-
Olof Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta motionen som 

besvarad, med hänvisning till att ansvarig nämnd påtalat att det redan är möjligt 

med utökat intervall efter ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) inkom med en motion om utökat intervall för 

slamtömning den 24 januari 2017. I motionen skriver Ottosson bland annat att det 

är orimligt att tömningsfrekvensen ska vara lika för alla boende i kommunen, utan 

att hänsyn tas till hur många personer som belastar en anläggning eller 

anläggningens kapacitet. Kommunens renhållningsföreskrifter säger att 

slamavskiljare och sluten tank vid permanentbostad ska tömmas en gång per år. 

För fritidshus gäller att slamavskiljare och sluten tank ska tömmas minst vartannat 

år. 

Teknik- och fritidsnämnden har berett motionen och beslutat föreslå att motionen 

anses besvarad. I beslutsunderlagen står att läsa att det redan idag är möjligt att få 

tömning av slam utglesat efter ansökan. Enskild prövning görs då av 

förutsättningarna. Exempelvis miljöpåverkan och anläggningsstorlek vägs då in. 

Teknik- och fritidsnämnden är dock av uppfattningen att det inte går att skapa 

något verktyg eller beräkningsnyckel för att schablonmässigt bevilja glesare 

tömning, på grund av att de enskilda förutsättningarna kan variera stort.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 164 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschef den 21 september 2020 

- Beslut från teknik- och fritidsnämnden den 12 maj 2020 

- Tjänsteyttrande från renhållningschef den 26 mars 2020 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 24 januari 2017 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2017/78 

KS § 197 Upphävande av kommunfullmäktiges 
beslut 2019-10-22 § 161 gällande 
begravningsplats för husdjur 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

 upphäva en del av sitt tidigare beslut från kommunfullmäktige 2019-10-

22 § 161 om att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att avveckla 

begravningsplatsen för djur. 

 besluta att all verksamhet för Åmåls kommuns del rörande begravning av 

djur är att betrakta som avslutad och att kommunen därigenom avhändar 

sig allt ansvar för fortsatt verksamhet på den plats som sedan tidigare 

varit känd som en begravningsplats för djur. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade på sitt sammanträde den 22 

oktober 2019 att avslå en motion om att rusta upp begravningsplatsen för djur. I 

samma beslut (§ 161) ingick att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att 

avveckla begravningsplatsen, då denna var svårt förfallen. Teknik- och 

fritidsnämnden har sedan beslutet ännu inte verkställt fullmäktiges beslut.  

Det har sedan fullmäktiges beslut framkommit uppgifter som gör att 

kommunfullmäktige bör revidera sitt beslut:  

1. Marken där begravningsplatsen ligger är numera inte längre i kommunens 

ägo. Den tillhör Åmålsortens Jaktvårdsförening. Åmåls kommun kan 

därför svårligen ha rätt att utan föreningens medgivande utföra arbeten i 

mark och terräng där.  

2. Ideella aktörer som önskar ta hand om begravningsplatsen har trätt fram. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 163 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 21 september 2020 

- Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2019, § 161 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Åmålsbygdens Jaktvårdsförening 

Kristina Johansson (sotis94@hotmail.com) 

__________  
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Dnr KS 2020/371 

KS § 198 Intresseanmälan till ICLD-projekt 
inom kulturenheten för kommunalt partnerskap 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelseförvaltningen och att det på nästa kommunstyrelsesammanträde 

tydligare redovisas vilka positiva effekter arbetet skulle kunna medföra. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har blivit direktkontaktad av Internationellt Center för Lokal 

Demokrati (ICLD) som ser Åmål som en stark kandidat för att delta i ett 

pilotprojekt för Kommunala Partnerskap. Det treåriga pilotprojektet är en 

plattform med fördjupat stöd för de utvalda kommunerna. Projektet går ut på att 

hitta en partnerkommun i södra Afrika med liknande utmaningar.  

Om Åmål ingår i Kommunala Partnerskap för mänskliga rättigheter utgör studien 

”Arbetslöshet i Åmål” (2020) från Karlstad Universitet en bra grund att arbeta 

utifrån. Det övergripande målet kan vara att med utgångspunkt i Agenda 2030 och 

mänskliga rättigheter hitta nya vägar för kulturverksamheterna att inkludera och 

delaktiggöra grupper i utanförskap (främst unga, nyanlända och kvinnor) för att 

kunna bidra till ökad integration, minskad ungdomsarbetslöshet och minskad 

långtidsarbetslöshet.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av projektledare och kulturchef den 6 oktober 2020 

Yrkande 

Peter Olsson (V) yrkar på att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelseförvaltningen och att det på nästa kommunstyrelsesammanträde 

tydligare redovisas vilka positiva effekter arbetet skulle kunna medföra. 

Lars-Olof Ottosson (C), Lotta Robertsson Harén (MP) och Christer Törnell (KD) 

yrkar bifall till Peter Olssons återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter 

Olssons (V) förslag om återremiss och finner att det är kommunstyrelsens 

mening. 

Beslutet skickas till 

Kristin Björk 

Sara Vogel-Rödin 

__________  
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Dnr KS 2020/370 

KS § 199 Tecknande av samförståndsavtal med 
De Pere, USA 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt samförståndsavtal med De Pere, USA. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun och De Pere i USA har varit vänorter sedan 2007 och har sedan 

dess genomfört en rad lyckade samarbeten inom exempelvis utbildningsområdet. 

Ett vänortssamarbete är en speciell form av relation mellan två kommuner. Det 

handlar om att dela erfarenhet, utbyta idéer, att besöka varandra och samarbeta 

genom att diskutera gemensamma problem. Samarbetet ska ge alla möjlighet att 

delta oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund, intressen eller politisk tillhörighet.  

Det senaste samförståndsavtalet signerades år 2015. Då borgmästaren i De Pere är 

nytillträdd är frågan aktuell om att teckna ett nytt avtal med Åmåls kommun. 

Vidare finns det nu fler digitala lösningar för ett samarbete vilket är viktigt att få 

in i ett avtal så att samarbetet kan fortgå trots pandemier. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av projektledare internationella frågor den 5 oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Kristin Björk 

__________  
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Dnr KS 2020/378 

KS § 200 Skrivelse från SBB AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med 

tillförordnad kommundirektören får i uppdrag att ta fram en detaljerad rapport 

med information om vad SBB har för förslag och önskemål gällande 

affärsrelationen med Åmåls kommun. Denna rapport ska redovisas för 

kommunstyrelsen på nästkommande möte, den 11 november. Kommunstyrelsens 

ordförande och tillförordnad kommundirektören ska även ta fram ett förslag på 

skriftligt svar till SBB. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har mottagit en skrivelse från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 

AB (SBB). Skrivelsen har skickats med anledning av att Åmåls kommun har sagt 

upp hyresavtalet med SBB gällande en av kommunens verksamheter inom 

äldrevården. SBB önskar nu ha en dialog med kommunen för att undersöka olika 

typer av fortsatta affärsrelationer. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från SBB AB den 14 juli 2020 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar på att han, i rollen som kommunstyrelsens ordförande, 

tillsammans med tillförordnad kommundirektören får i uppdrag att ta fram en 

detaljerad rapport med information om vad SBB har för förslag och önskemål 

gällande affärsrelationen med Åmåls kommun. Denna rapport ska redovisas 

för kommunstyrelsen på nästkommande möte, den 11 november. Han och 

tillförordnad kommundirektör ska även ta fram ett förslag på skriftligt svar till 

SBB. 

Beslutsgång 

Mötet ajourneras kl. 11:05-11:10. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget från 

Michael Karlsson (S) och finner att det är kommunstyrelsens mening. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Tillförordnad kommundirektör 

__________  
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Dnr KS 2020/174 

KS § 202 Förlängning av avtal om gemensam 
räddningschef med Bengtsfors kommun till 
och med 31 december 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet om gemensam räddningschef med 

Bengtsfors kommun. Avtalstiden ska vara tre år och gälla under perioden 1 

januari 2021 till och med 31 december 2023. Utvärdering ska göras efter två år.  

Tillförordnad kommundirektör uppdras att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har sedan 1 maj 2020 ett tillfälligt avtal om gemensam 

räddningschef med Bengtsfors kommun till och med 31 december 2020. Genom 

detta avtal har Åmåls kommun köpt in ledningsfunktion från Bengtsfors kommun. 

En utredning av den gemensamma ledningsfunktionen ur både ett verksamhets- 

och ledningsperspektiv har genomförts under hösten 2020 för att utreda 

förutsättningarna med en fortsatt gemensam ledningsfunktion. 

Utredningen har undersökt förutsättningarna genom att identifiera styrkor och 

svagheter i det interna arbetet samt möjligheter och hot externt. Utgångspunkt har 

varit räddningschefens uppdragsbeskrivning enligt nuvarande avtal om gemensam 

räddningschef med Bengtsfors kommun. Utredningen har skett genom intervjuer 

av brandmän med heltidsanställning i Åmåls kommun, styrkeledare för 

deltidsbrandmännen, facklig företrädare samt räddningschef.  

Utredningen visar att enheten genom det tillfälliga avtalet om gemensam 

räddningschef med Bengtsfors kommun har ett närmare samarbete med 

räddningstjänsten i Bengtsfors kommun. Förutsättningarna för att vidare utveckla 

samarbetet med räddningstjänsten i Bengtsfors kommun bedöms som goda där 

båda stationerna i grunden har likartade förutsättningar då båda 

räddningstjänsterna är organisationer som bygger på deltidsbrandmän samt 

storlek på bilpark och material. En gemensam räddningschef ses som en 

framgångsfaktor. Samtliga intervjuade grupper önskar en förlängning av avtalet. 

Genom att förlänga avtalet om gemensam räddningschef med Bengtsfors 

kommun uppnås en långsiktig lösning för räddningstjänsten i Åmåls kommun. 

Avtalstiden ska vara tre år och gälla under perioden 1 januari 2021 till och med 31 

december 2023. Utvärdering ska göras efter två år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 158 

-Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 28 september 2020 

-Utredning om gemensam räddningschef med Bengtsfors kommun den 23 

september 2020 
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Beslutet skickas till 

Tillförordnad kommundirektör 

Bengtsfors kommun 

Räddningschefen i Åmål och Bengtsfors 

__________  
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Dnr KS 2020/85 

KS § 203 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av arbetet mot kränkande behandling och 
diskriminering i skolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att notera 

informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende barn- och 

utbildningsförvaltningens arbete mot kränkande behandling och diskriminering i 

skolan. Granskningens syfte var att bedöma hur huvudmannen för utbildningen, 

tar det övergripande ansvaret så att arbetet i verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande lagstiftning för att motverka kränkande behandling och diskriminering. 

Revisionens bedömning är att barn- och utbildningsnämnden, som huvudman, i 

huvudsak har en tillfredsställande styrning av och tar ansvar för att arbetet mot 

kränkande behandling, trakasserier och diskriminering sker enligt lag och 

förordning. 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett svar till revisionen. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 161 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 7 september 2020 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2020 § 101 

- Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen den 28 juli 2020 

- Revisionsrapport: Granskning av arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering i skola 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

__________  
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Dnr KS 2020/277 

KS § 204 Svar på remiss - Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på remissen Stärkt 

kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34): 

Om kvaliteten, likvärdigheten och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ska 

kunna stärkas i realiteten anser utredningen att ett allmänt fritidshem, med samma 

modell som i förskolan ska införas.  

Åmåls kommun anser att många av de slutsatser som utredningen kommit fram 

till visar på ett sådant behov ur ett likvärdighetsperspektiv och vill därför bidra 

med följande synpunkter:  

 vid införandet av ett eventuellt allmänt fritidshem krävs lång 

framförhållning, då det såväl saknas resurser i form av ekonomiska 

förutsättningar, men framförallt av tillgång till lokaler och utbildad 

personal, 

 för utveckling av fritidshemmens verksamhet visar utredningen på 

behovet av välutbildade, kunniga och engagerade rektorer. Förslaget från 

Åmåls kommuns sida är en ändring i Skollag 2010:800 så att en kommun, 

skola, skolenhet kan ha två rektorer för sin verksamhet; en för skola och 

en för fritidshem. Åmåls kommun kan tydligt se att där rektorer ges 

möjlighet att ansvara för en verksamhet, där ökar kvaliteten, och   

 fritidshemmens verksamhet bör delas in i olika delar, där till exempel 

morgonfritidshem ska bedrivas enbart utifrån vårdnadshavarnas behov av 

omsorg, liksom sista delen av dagen särskilt tiden efter kl 17.00, då 

barnet/eleven behöver sin vila. Det innebär att tid för pedagogisk 

verksamhet ska begränsas till tid i direkt anslutning efter skolan fram till 

en rimlig tid utifrån barnets/elevens ålder och mognad.  

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sin kring remissen Stärkt kvalitet och 

likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). Barn- och 

utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och lämnat ett förslag till svar från 

Åmåls kommun. 

Utredningens uppdrag är att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden 

som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder som ökar kvalitet och 

likvärdigheten och stärker fritidshemmens kompensatoriska uppdrag. När det 

gäller pedagogisk omsorg ska utredning och kartlägga om den pedagogiska 

omsorgen stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på 

hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i 

förskoleklass. 
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Utredningen kommer med förslag bland annat gällande ”fritidshem för alla”, 

kompetensförsörjning inom fritidshemmen, resurser och särskilt stöd vad gäller 

fritidshemmen. När det gäller den pedagogiska omsorgen lägger utredningen fram 

två alternativ; att antingen förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk 

omsorg, eller att anta de förhöjda kvalitetskraven och etableringsstoppa 

pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 162 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 7 september 2020 

- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 27 augusti 2020 § 97 

- Missiv från Utbildningsdepartementet den 26 juni 2020 

- Remiss: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

(SOU 2020:34) 

Beslutet skickas till 

Utbildningsdepartementet, senast den 26 oktober 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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KS § 205 Domar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Göteborg har avkunnat dom i mål nr 5236-19, där Åmåls 

kommunstyrelses beslut från den 27 mars 2019 om att utse en ny kommunchef 

har överklagats. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i den del det avser 

tilldelning av avtal och avslår överklagandet. 

__________  
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KS § 206 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Lista över delegeringsbeslut från färdtjänsthandläggaren avseende färdtjänst, 

riksfärdtjänst m.m. daterad den 5 oktober 2020 

Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande rörande ansökan om gratis 

kuvert för medlemsutskick den 1 oktober 2020 

Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande rörande ansökan om bidrag 

till julgran i Tösse den 7 oktober 2020 

__________  
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KS § 207 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 

__________  
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KS § 208 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll Samordningsförbundet BÅDESÅ 21 september 2020 

__________ 


