
 
 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  
den  28 januari 2009,  kl 18.30  för behandling av nedanstående ärenden: 
 
-       Hälsningsanförande och upprop 
 
- Kallelse och kungörelse 
 
- Tid och plats för justering samt val av två justerare 
 Justering: onsdagen den 4 februari, kl 14.00 på stadshuset. 
 
- Fastställelse av dagordningen 
  
  Bil/Sid 
 
1 Försäljning av fastigheten Tuppen 1 (Västra Åsen) 1-7 
  
2 Handelsstaden Åmål 2015 – strategidokument  8-23 
        -  Information lämnas av förvaltningschef Tommy Jingfors      
 
3 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 24-28 
 
4 Revidering av reglemente för gymnasienämnden 29-33 
 
5 Revidering av lönebidragsregler för Åmåls kommun 34-37   
   
6 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2009 38-51 
 
7 Revisionsrapport om granskning av momsrutiner 52-67 
 
8 Motion om fria arbetskläder för barnomsorgspersonalen 68-70   
 
 
 



 
9 Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgs- 
 nämnden – Ulla Berne (m) 
 
 
10 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och           
 frågor 
   
 
11 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 
 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 
 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 
 
12   Meddelanden 
 
Åmål den  20  januari 2009 
LEIF ARONSSON   Irene Larsson    
ordförande kommunsekr 
 
 
Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
 
Ledamot som önskar ta del av ytterligare handlingar kan vända sig till  
kansliet genom personligt besök eller via telefon 17016. 
 
Fullmäktigeledamot eller kallad ersättare som ej kan närvara vid  
sammanträdet ombeds ringa ovanstående telefonnummer eller via e-post 
irene.larsson@amal.se  och anmäla förhinder.  
Den ersättare som står i tur att tjänstgöra kommer då att kallas. 
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