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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  

den  24 november  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 1 december 2010,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen 

 

  Bil/sid 

1 Förslag till driftsbudget för 2011 1-23 

 

2 Ekonomisk flerårsplan för år 2011-2013 24 (+ 3-23)

       

 

3 Uppföljning av ekonomi och verksamhet – september- 25-59 

 prognos          

   

4  Ramavtal om Måkeberg 60-83    

 

5 Ändringar i den politiska ansvarsfördelningen från 84-93 

 1 januari 2011   

  

6 Delårsrapport för Samordningsförbundet Norra Dalsland 94-105   

  

7 Delårsbokslut för Dalslandskommunernas kommunal- 106-148 

 förbund  

 

8 Annonsering inför kommande mandatperiod 149 
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VALÄRENDEN 

 

9 Ordningen för ersättarnas inkallande i styrelse och nämnder     150-168 

 under perioden 2011-2014 jämte notering om samverkan 

 

10 Val av kommunstyrelse – 11 ledamöter och 11 ersättare, ord-            -”- 

        förande, 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2011-2014 

 

11 Val av barn- och utbildningsnämnd – 7 ledamöter och 7 ersättare,    -”- 

 ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2011-2014 

 

12 Val av bygg- och miljönämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare,             -”-  

 ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2011-2014 

 

13 Val av vård- och omsorgsnämnd – 7 ledamöter och 7 ersättare,          -”- 

 ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2011-2014 

 

14 Val av valnämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande               -”- 

 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2011-2014 

 

15 Val av Åmåls kommuns ledamöter i teknik- och fritidsnämnden        -”- 

        Säffle-Åmål –  6 ledamöter och 6 ersättare, val av ordförande   

        för perioden 2011-01-01—2012-12-31, val av 2:e vice ordförande  

        för nämndens minoritet 

 

16 Entledigande av nuvarande styrelse fr o m 2011-01-01 och val           -”- 

  av ny styrelse för Åmåls Kommunfastigheter AB – 7 ledamöter  

 och 7 suppleanter, ordförande och vice ordförande för tiden 

 2011-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 

 

17 Nominering av auktoriserad revisor och en ersättare samt val av      -”- 

 2 lekmannarevisorer i Åmåls Kommunfastigheter AB från  

 ordinarie årsstämma 2011 till ordinarie årsstämma efter nästa 

 kommunalval 

  

 

18 Val av ombud till Åmål Kommunfastigheter AB:s stämmor              -”- 

 under mandatperioden 2011-2014 

 

19 Val av styrelse för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB –                 -”- 

 5 ledamöter, ordförande och vice ordförande för perioden 

 2011 – till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 
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20 Nominering av auktoriserad revisor och en ersättare samt val av   150-168 

 två lekmannarevisorer i Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB för 

 perioden från ordinarie årsstämma 2011 till ordinarie årsstämma 

 efter nästa kommunalval 

 

 

21 Val av ombud till Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB:s stämmor       -”- 

 under mandatperioden 2011-2014 

 

22 Val av en ledamot och en ersättare i Fyrbodals kommunalförbund      -”- 

 för perioden 2011-2014 

 

23 Val av en revisor till Fyrbodals kommunalförbund för perioden          -”- 

         2011-2014 

 

24  Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Dalslandskommunernas              -”- 

 kommunalförbund för perioden 2011-2014 

 

25 Nominering av revisor i Dalslandskommunernas kommunalför-         -”- 

 bund för tiden 2011-2014 

 

26 Val av en ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Norra          -”- 

 Dalsland för perioden 2011-2014 

 

27 Val av ledamot i valberedningen i Dalslands Turist AB för tiden        -”- 

 2011-2014 

 

28 Nominering av 2 ledamöter till styrelsen för Dalslands Turist AB       -”- 

 för tiden  2011-2014 

 

29 Nominering av lekmannarevisor i Dalslands Turist AB för tiden        -”- 

 2011-2014 

 

30 Val av ombud till Dalslands Turist AB:s stämmor under mandat-     -”- 

 perioden 

 

31 Val av överförmyndare och ersättare för tiden 2011-2014                   -”- 

 

32 Förordnande av vigsel- och registreringsförrättare för tiden              -”- 

 2011-2014 
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33 Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Väst från våren 2011              -”- 

 till våren 2015 

 

34 Val av 8 nämndemän vid tingsrätten för tiden 2011-2014                     -”- 

 

35 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare att ingå i styrelsen för                    -”- 

 Stiftelsen Årbols Skolmuseum samt en godkänd revisor för 

 tiden 2011-2014 

 

36 Val av en ledamot och en suppleant att ingå i styrelsen för                  -”-  

 Dalslands Kanal AB för tiden 2011-2014 

 

37 Val av en ledamot och en ersättare att ingå i styrelsen för                   -”- 

 Åmåls Teaterförening för tiden 2011-2014 

 

38 Nominering av begravningsombud            -”- 

 

39 Arvode till oppositionen                                                                           -”- 

 

 

40 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

 - Angelica Bill (SD) 

 

41 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

 - Anelia Dotcheva (C) 

 

42 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 

 

43 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

44   Meddelanden 

 

45 Åmåls kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges 

 Kommuners och Landstings kongress 

 

Åmål den  16 november  2010 

 

Gustav Wennberg   Irene Larsson    

ordförande kommunsekr 
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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. 
 

mailto:irene.larsson@amal.se

