
 
 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  
den  29 april 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 6 maj, kl 14.00 på stadshuset. 
 
- Fastställelse av dagordningen 
 
Mötet inleds med att Rune Malm, West Sweden,  informerar  om verksamheten 
och pågående arbete inom West Sweden och inom EU. 
  
  Bil/Sid 
 
1 Uppdrag åt Åmåls Kommunfastigheter att bygga 1-3 
 lagerbyggnad åt VTC  Elastoteknik AB 
 (omedelbar justering) 
 
2 Utökning av kommunal borgen till Åmåls Kommun- 4-5 
 fastigheter AB  
 
3       Försäljning av fastigheten Tuppen 2, Västra Åsen.   6-12 
 
4 Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB för 2008 13-33  
 
5 Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 34-51   
 för 2008 
   
6  Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Samord- 52-78 
 ningsförbundet Norra Dalsland 2008 
     
 



7 Revision och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 79-98 
 Norra Dalsland 2008 
 
8 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2009 99-122 
    
9 Översyn av policy för bidrag till lönebidrags- och trygg- 123-126 
 hetsanställning 
 
10 Försäljning av fastigheten Edsleskogs Prästgård 1:15 – 127-129 
 Edsleskogs skola – uppdrag till ÅKAB 
 
11 Reviderad budget för  2009  130-142 
 
12 Utredning om användande av pensionsförstärkning 143-144 
 
13 Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2010 145 
 års driftsbudget 
 
14 Preliminär resursfördelning (budgetramar) för 2010 146 
 års investeringsbudget 
 
15 Åtgärdsplan angående 2008 års underskott  147  
  
16 Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
 efter Marianne Englund (C )  
    
 
17  Förteckning över inneliggande motioner och medborgar- 148-149 
 förslag 
 
18 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och           
 frågor 
 
   
19 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 
 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 
 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 
 
20   Meddelanden 
 
*)  Ärendena 1 – 2 och 10 – 15 kommer att behandlas på extra kommunstyrelse  
   möte den 21 april. Protokoll från kommunstyrelsemöte till punkterna kommer 
    separat. 
 
 
 



 
  
Åmål den  21 april 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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