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KS § 27  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Som justeringsperson utses Lars-Olof Ottosson (C). 

__________  
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KS § 28 Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar. 

__________  
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Dnr KS 2020/286 

KS § 29 Upphävande av kommunstyrelsen 
beslut 2020-06-16 § 153 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och utredningschefen informerar kommunstyrelsen om 

Förvaltningsrättens dom att upphäva kommunstyrelsens beslut att avge ett 

yttrande i ett pågående överklagande av de näringslivsbefrämjande åtgärderna. 

Yttrandet som upphävs beslutades i juni 2020 och kansliets bedömning är att 

Förvaltningsrätten trots detta har all väsentlig information för att fortsätta 

behandla huvudärendet och att därför inget nytt yttrande behöver tas fram från 

Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 februari 2021 

__________  
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Dnr KS 2021/22 

KS § 30 Val av representant till kulturpolitiskt 
nätverk inom Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Olsson (V) till representant i det 

kulturpolitiska nätverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommun har att utse en politisk representant att ingå i ett kulturpolitiskt 

nätverk inom ramen för Fyrbodals kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund den 13 januari 2021 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

__________  
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Dnr KS 2020/443 

KS § 31 Information: Indexuppräkning av 
arvoden för förtroendevalda för 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns arvoden för förtroendevalda följer utvecklingen av 

riksdagsledamöternas arvode i enlighet med Åmåls kommuns arvodesreglemente. 

Riksdagsledamöternas arvode räknas vanligen upp varje år och storleken på 

höjningen beslutas av Riksdagens arvodesnämnd.  

Riksdagens arvodesnämnd har under januari 2021 fattat beslut om nya arvoden. 

En uppräkning har gjorts för Åmåls kommun att gälla från och med 1 februari 

2021. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av personalekonom den 4 februari 2021 

- Arvoden 2021 Åmåls kommun den 1 februari 2021 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 

Löneenheten 

Nämndsekreterare 

Gruppledare 

__________  
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Dnr KS 2020/38 

KS § 32 Svar på motion om IT-policy - Lars-Olof 
Ottosson (C) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta motionen som 

besvarad med hänvisning till att arbete i motionens riktning redan igångsatts 

genom framtagandet av IT- och informationssäkerhetspolicyn, tidigare politiska 

beslut om investeringar i IT samt  IT-enhetens kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 27 januari 2020 med en motion. Förslaget i 

motionen är att ge IT-enheten i uppdrag att ta fram en IT-policy med riktlinjer för 

IT-investeringar som underlättar för verksamheterna och deras eget uppdrag. IT-

enheten föreslås vidare i samverkan med kommunens förvaltningar ta fram 

”standardiserade kostnadseffektiva hårdvaru- och mjukvarulösningar som ska 

täcka de olika funktionella behoven och minimera antalet speciallösningar”. 

Motionen har av kommunfullmäktige remitterats till 

kommunstyrelseförvaltningen där den beretts av IT-chefen samt kansli- och 

utredningsenheten. 

Sedan motionen från Lars-Olof Ottosson inkom, har mycket hänt på Åmåls 

kommuns IT-enhet. En ny IT-chef har tillträtt och olika genomlysningar av 

organisationens förutsättningar samt förmåga att leverera IT-lösningar till 

verksamheterna, kan sägas ha genomförts. 

Dessa omständigheter har gjort att många stenar har vänts och flera angelägna 

förbättringsområden har identifierats. Den nye IT-chefen föreslog under hösten 

2020 en rad insatser och investeringar för att ta ett rejält kliv i den digitala 

utvecklingen. Dessa förslag bifölls också av en bred politisk uppslutning från 

både majoritet och oppositioner. Fram till halvårsskiftet 2021 pågår dessa 

utvecklingsarbeten med full kraft och nya utvecklingsområden utreds 

kontinuerligt och förväntas formaliseras i politiska ärenden att behandla för 

kommunstyrelse och möjligen även kommunfullmäktige i framtiden. 

Utöver vad som beskrivs ovan har också förvaltningen, under ledning av E-rådet 

och med anledning av en relativt skarp revisionsrapport, tagit fram en IT- och 

informationssäkerhetspolicy. Denna beslutades av kommunfullmäktige på 

sammanträdet den 15 december 2020 (§ 211). 

Även om inte denna policy i huvudsak uppehåller sig vid det tjänsteutbud som 

står i fokus i Lars-Olof Ottossons motion, innehåller den beslut om inriktning som 

harmonierar med motionären. 

En central fråga för kommunen att ta ställning till och som befinner sig helt i linje 

med motionen är leveranser av datorutrustning. I dagsläget har kommunen 
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centraliserade inköp och iordningställande av all IT-utrustning. Även support och 

service sker i egen regi. 

IT-enheten avser att inom de närmaste 18 månaderna komma med sitt förslag på 

hur den framtida hanteringen ska ske. Ett starkt spår som för närvarande utreds är 

leasing av all hårdvara som datorer, läsplattor och telefoner. Om detta blir 

verklighet kommer en sådan hård standardisering som motionären efterlyser att 

ske. När den framtida hanteringen har utretts färdigt, kommer ett 

inriktningsförslag att läggas fram för politiken att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 4 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 13 januari 2021 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 27 januari 2020 

Yrkande 

Christer Törnell (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 

att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

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

förslag att föreslå kommunfullmäktige att betrakta motionen som besvarad, dels 

Törnells (KD) yrkande att kommunstyrelsen ska föreslå bifall på motionen. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan ställa sig bakom 

arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Votering begärs och verkställs. 

Voteringen visar, med 6 röster för arbetsutskottets förslag och 5 röster på Törnells 

(KD) förslag, att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

betrakta motionen som besvarad. 

Omröstning 

Ordföranden föreslår att den ledamot som röstar på arbetsutskottets förslag svarar 

"Ja" i voteringen, medan den som röstar på Törnells (KD) förslag svarar "Nej". 

Kommunstyrelsen godkänner detta voteringsförfarande. 

Sofia Karlsson (S): Ja 

Ewa Arvidsson (S): Ja 

Olof Eriksson (S): Ja 

Jerry Saxin (S): Ja 

Peter Olsson (V): Ja 

Lotta Robertsson Harén (MP): Ja 

Christer Törnell (KD): Nej 

Ulla Berne (M): Nej 

Lars-Olof Ottosson (C): Nej 

Anders Bäckström (C): Nej 

Ove Kaye (SD): Nej 

Resultat: 6-5, fördel för "Ja". 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

IT-enheten 

__________  
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Dnr KS 2019/100 

KS § 33 Svar på motion om utredningsuppdrag 
till teknik- och fritidsnämnden gällande 
kommungemensamt system för fordon samt 
personal för sophämtning/slamtömning - Lars-
Olof Ottosson (C)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till teknik- och 

fritidsnämnden för ytterligare beredning så att alla motionens att-satser besvaras 

och kommunfullmäktige därmed kan ta ställning till motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Olof Ottosson (C) inkom den 19 februari 2019 med en motion rörande 

gemensamt system för fordon samt personal för sophämtning/slamtömning. 

Motionären pekade på att den rådande ordningen, med delar av uppdraget som 

sköttes via upphandlade entreprenörer och delar som sköttes i egen regi, inte är 

optimalt vare sig till kostnader eller attraktivitet som arbetsplats. 

Vidare föreslog motionären att synergieffekter skulle beaktas gällande fordon 

samt personal som används till snöröjning och anläggningsarbeten. 

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål som har 

berett och beslutat i ärendet, för egen del. Redan tidigare, 19 juni 2018, hade 

nämnden gett i uppdrag till sin förvaltning att utreda ett gemensamt 

insamlingssystem och gemensam driftsform för framtida insamling av 

hushållsavfall. 

Denna utredning presenterades för nämnden som beslutade i frågan på sitt möte 

den 17 september 2019 (§ 86). Beslutet blev att införa, i enlighet med nya 

lagkrav, ett system där matavfall utskiljs från hushållssopor. I samband med detta 

beslutades att separat kärl för matavfall ska införas och att insamling av matavfall 

och hushållssopor ska ske i egen regi, från och med den 1 juli 2021. 

Beslutet berörde inte den del av motionen som berör slamtömning, men 

motionären var delaktig i beredningen av ärendet genom sin plats i teknik- och 

fritidsnämnden och planerad utredning ska ta ställning till även slamtömning i 

egen regi, när innevarande upphandling på området löper ut. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 5 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 13 januari 2021 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmåls 

sammanträde den 17 september 2019, § 86 

- Motion från Lars-Olof Ottosson (C) den 19 februari 2019 
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Yrkande 

Ewa Arvidsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till teknik- och 

fritidsnämnden för att utreda och ge förslag på beslut gällande hela motionen, så 

att alla att-satser kan besvaras. 

Christer Törnell (KD) och Peter Olsson (V) yrkar bifall till Ewa Arvidssons 

förslag om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det, förutom teknik- och fritidsnämndens tidigare 

beslut, bara finns ett förslag till beslut och det är återremiss. Ordföranden frågar 

kommunstyrelsen om den således kan besluta att återremittera ärendet för fortsatt 

och fördjupad utredning och förslag till beslut i kommunfullmäktige och finner 

att detta är kommunstyrelsens mening.  

Beslutet skickas till 

Motionären 

Teknik- och fritidsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2019/272 

KS § 34 Svar på medborgarförslag om 
återplantering av träd längs med Hjeltegatan - 
Sten Lindström 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta medborgarförslaget 

som besvarat och uppdra åt den arbetsgrupp som planeras för att ta fram en 

prioriterad handlingsplan för utveckling av centrala Åmål ur trafik- och 

stadsmiljöhänseende att särskilt beakta de idéer som framförs i 

medborgarförslaget samt att betrakta Hjeltegatan som en del av centrum som bör 

vara särskilt prioriterad.  

Kommunstyrelsen önskar också att arbetsgruppen beaktar relevant forskning om 

centrumnära, urban trädplantering samt att gruppen i sitt förslag, om möjligt, tar 

hänsyn till pollinerande insekter. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström lämnade in ett medborgarförslag till Åmåls kommun den 10 juli 

2019. Det Lindström föreslår är att Hjeltegatans tidigare så praktfulla rönnallé ska 

återplanteras, genom ett uppdrag till teknik- och fritidsförvaltningen. Valet av träd 

behöver inte vara rönn utan Lindström föreslår att förvaltningen låter sig 

inspireras av de vackert blommande träden vid järnväggsstationen.  

I sin skrivelse påminner också Sten Lindström om forna glansdagar då allén var 

välmående, samt om de idéer om ”gröna stråk” som togs fram under dåvarande 

stadsarkitekt Peeter Särgs tid, på 1990-talet. 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsnämnden som berett det 

och beslutat i ärendet på sitt möte den 17 november 2020 (§ 103). Nämnden 

instämmer i förslaget men påtalar att gatan har andra brister, som exempelvis 

belysningen. Dessa brister bör åtgärdas i ett samlat grepp. Nämnden föreslår att 

kommunfullmäktige betraktar medborgarförslaget som besvarat och att nämnden 

utreder återplantering och annan upprustning under 2022, då medel finns avsatta 

för ändamålet.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 6 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 8 december 2020 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 

november 2020, § 103 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 10 juli 2019 

Yrkande 

Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar på att medborgarförslaget, i enlighet med 

förvaltningens ursprungsförslag, ska betraktas som besvarat av 
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kommunfullmäktige. Hon yrkar även på att arbetsgruppen, som föreslås fortsätta 

arbeta med frågan, ska anmodas att ta hänsyn till relevant och modern forskning 

om centrumnära och urban trädplantering. 

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Lotta Robertsson Haréns (MP) förslag om 

att föreslå kommunfullmäktige att betrakta medborgarförslaget som besvarat. 

Ove Kaye (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige i ärendet ska 

kompletteras med tillägget: "arbetsgruppen ska i sitt förslag ta hänsyn till 

pollinerande insekter och därför välja lind eller lönn som trädslag vid 

återplanteringen". 

Beslutsgång 

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

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, dels Lotta 

Robertsson Haréns (MP) förslag att föreslå fullmäktige att betrakta förslaget som 

besvarad. 

Däröver finns två tilläggsyrkanden om att ta hänsyn till forskning om centrumnära 

trädplantering samt att välja trädslag som gynnar pollinerande insikter. 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen vilket förslag den ska gå fram till 

kommunfullmäktige med och finner att kommunstyrelsens vilja är att föreslå 

fullmäktige att betrakta medborgarförslaget som besvarat. 

Ordföranden finner också att kommunstyrelsen ställer sig bakom de båda 

tilläggsyrkandena. 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

Samhällsbyggnadsenheten 

Förslagsställaren 

__________  
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Dnr KS 2019/286 

KS § 35 Information: Handlingsplan för att 
bryta strukturarbetslösheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Björk, folkhälsostrateg, Helena Wretman, förvaltningschef välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, Catrin Eriksson, förvaltningschef barn- och 

utbildningsförvaltningen, Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef 

och Jan-Erik Samuelsson, tf kommundirektör, informerar kring handlingsplanen 

för att bryta strukturarbetslösheten. 

De pågående och planerade åtgärderna och insatserna presenteras. Det 

understryks dock att det är ett långsiktigt arbete att bryta strukturarbetslösheten 

och att det är ett arbete som ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter. 

Det finns inte någon snabb lösning, utan är ett långsiktigt arbete. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 3 

- Handlingsplan för att bryta strukturarbetslösheten den 20 januari 2021 

__________  
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Dnr KS 2020/420 

KS § 36 Svar på medborgarförslag om 
förbättring av väg till kommunala 
fastigheter/anläggningar - Sten Lindström  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge i uppdrag till 

samhällsbyggnadsenheten och teknik- och fritidsförvaltningen att i samband med 

ombyggnaden av Tösse skola åtgärda trafikproblemen i anslutning till skolans 

infart. Uppdraget innefattar att åtgärda parkeringssituationen för Tösse skola och 

Tössevallen. 

Därmed anses medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström har den 12 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag. 

Han föreslår att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra 

Frillsätersvägens anslutning till väg 2244 mer trafiksäker. Han föreslår även att 

Åmåls kommun bekostar asfaltering av Frillsätervägen på sträckan väg 2244 till 

infarten till Tösse IFs klubbstuga, inklusive parkeringsplatsen vid Tössevallen. 

Utöver detta vill Lindström att ett staket med cirka två meters höjd monteras 

utmed den sida av parkeringsplatsen som vetter mot Tössevallen för att skydda 

parkerade bilar i samband med fotbollsträningar och matcher. 

Medborgarförslaget remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

där samhällsbyggnadsenheten har berett ärendet.  

Tösse skola har tidigare haft egen infart från väg 2244. Efter att förändringar av 

tillfarten genomförts går numera all trafik till skolan och Tössevallen via 

Frillsätersvägen, en enskild grusväg. In- och utfart på Frillsätersvägen är inte 

trafiksäker eftersom sikten är skymd av ett backkrön. Tössevallens parkering 

används av skolans personal vilket medför att besökande till Tössevallen 

använder parkeringsplats avsedd för skolskjutsar. 

Trafiksäkerheten i anslutning till skolans infart har väsentligt förvärrats efter att 

Skolvägen stängts. Med anledning av detta krävs en omfattande åtgärd för att 

säkerställa tryggheten för bilister och barn. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 7 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 7 januari 2021 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 12 november 2020 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Förslagsställaren 
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Teknik- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________  
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Dnr KS 2020/271 

KS § 37 Svar på medborgarförslag om åtgärder 
för att bekämpa jättebjörnloka - Håkan 
Sandberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Den bekämpningsplan 

som inom kort är färdig för politiskt antagande ska biläggas till ärendet som 

underlag när kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens beslut i 

ärendet. 

Kommunens klimat- och miljöstrateg uppdras att komma till kommunstyrelsens 

sammanträde i mars och redogöra för innehållet i bekämpningsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 29 juni 2020. 

Förslagsställaren Håkan Sandberg föreslår att kommunen: 

 Inventerar förekomsten av jätteloka 

 Utformar och fastställer en kommunal bekämpningsplan 

 Utbildar personal i att bekämpa växten 

och att projektet bör pågå den tid det tar att utrota växten. 

Kommunen är i rollen som fastighetsägare skyldig att bekämpa de invasiva 

växtarter som finns upptagna i EU:s förordning 2014/1143. För kommunens del 

innebär det bekämpning av jätteloka och jättebalsamin. 

Arbete med att bekämpa jätteloka på kommunal mark har pågått under flera år, 

dels genom mekanisk bekämpning och dels med hjälp av betesdjur inom LONA-

projektet FINT Åmål. Jättebalsamin har hittills inte bekämpats på kommunal 

mark. Då båda arterna är fröspridda och inte begränsas av fastighetsgränser är det 

viktigt att framtida bekämpning sker i samarbete eller samråd med övriga ägare 

av fastigheter som hyser arterna. Ett arbete med att ta fram en strategisk plan för 

hur bekämpning av arterna bör gå till inleddes under 2020 och planen beräknas 

vara färdigställd i februari 2021. 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 10 

- Tjänsteskrivelse av klimat- och miljöstrateg den 12 januari 2021 

- Motion från Håkan Sandberg den 29 juni 2020 
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Yrkande 

Michael Karlsson (M) yrkar på att den bekämpningsplan som inom kort är färdig 

för politiskt antagande ska biläggas till ärendet som underlag när 

kommunfullmäktige informeras om kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande 

från Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta 

enligt förslaget och tilläggsyrkandet och finner att det är kommunstyrelsens 

mening. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 

Klimat- och miljöstrategen 

__________  
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Dnr KS 2021/17 

KS § 38 Information: Kommunens åtaganden 
inom områdena energi, klimat, miljö och 
naturvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och ger klimat- och miljöstrategen i 

uppdrag att komma till kommunstyrelsens möte i mars för en fördjupad dialog 

och kunskapsöverföring gällande de klimatlöften som Åmåls kommun antagit. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Wahlström, klimat- och miljöstrateg, informerar om kommunens åtagande 

gällande energi, klimat, miljö och naturvård. Bland dessa åtagande återfinns bland 

annat den kommunala avfallsplanen, medlemskap i Klimatkommunerna och i 

Fairtrade City. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 § 11 

- Redovisning åtaganden den 16 november 2020 

Beslutet skickas till 

Klimat- och miljöstrategen 

__________  
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KS § 39 Rapportering av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut färdtjänsthandläggare den 8 februari 2021 

- Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör den 20 februari 2021 

__________  
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KS § 40 Rapportering av kommunala protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll ÅKAB 27 januari 2021 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 

__________  
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KS § 41 Skrivelser, protokoll och rapporter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan Brottsofferdagen "Hot och hat i en demokrati" 22 feb-21 

__________  
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KS § 42 Information: möte med Kriminalvården 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden samt andre vice ordföranden redogör, tillsammans med t.f. 

kommundirektören, för innehållet i ett möte som tidigare under morgonen hållits 

med Kriminalvårdens fastighetsstrateg. Mötet genomfördes med anledning av 

Åmåls kommuns intresseanmälan gällande etablering av en kriminalvårdsanstalt i 

Åmål. 

__________ 


