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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  

den  31 mars  2010,  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 7 april,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen 

  Bil/sid 

 

1 Årsredovisning för år 2009 för Åmåls kommun  1-2    

   

2 Revisorernas berättelse avseende verksamheten för 3-20 

 år 2009 

   

3 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för år 2009   

 

4 Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden för år 2009   

 

5 Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden för år 2009 

 

6 Ansvarsfrihet för gymnasienämnden till och med 30 septem- 

        ber år 2009  

 

7 Ansvarsfrihet för kulturnämnden för år 2009 

 

8 Ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden för år 2009 

 

9 Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden för år 2009 

 

10 Ansvarsfrihet för valnämnden 
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11 Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningar och enskilda 

        förtroendevalda avseende 2009 

 

12 Regler kring ett ekonomiskt underskott och balanskrav 21-23 

 

13 Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2010 24-35 

 

14 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2010 36-61 

 

15 Revisionsrapport om hantering av policydokument i 62-78 

 Åmåls kommun 

 

16 Revisionsrapport om ansvarsutövande 79-145 

 

17 Resursfördelning (budgetramar) för driftsbudget 2011             *) 

 

18 Resursfördelning (budgetramar) för investeringar 2011            *) 

 

19    Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och            

 frågor 

 

20 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

21   Meddelanden 

 

*)   Ärendena behandlas på extra kommunstyrelsemöte och handlingar delas 

       ut vid fullmäktigemötet. 

 

Åmål den  23 mars  2010 

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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