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N Ä R V A R O L I S T A   KF 2009-06-17 

 
Ordinarie ledamot Närv Ersättare Närv 
 
Ewa Arvidsson (S) x   
Birgitta Johansson (S) x   
Gustav Wennberg (S) x       
Kurt Svensson (C ) x    
Ulla-Britt Johansson (C )   Emil Radanov (C )      
Kjell Kaså (C ) x    
Michael Karlsson (S) x   
Laila Andrén (S) x       
Mikael Norén (S) x      
Sven Martinsson (C ) x      
Lisbeth Karlsson (C ) x      
Stellan Andersson (C ) x    
Cecilia Gustafsson (S) x  
Joakim Karlsson (S)  --------------------   
Anders Hedin (S) x      
Thomas Fridlund (C )   --------------------   
Karl-Erik Lundgren (C )  --------------------    
Anne Sörqvist (C ) x   
Birgit Karlsson (MP) x      
Christer Törnell (KD) x      
Thomas Olson (FP) x      
Leif Larsson (C ) x   
Ann-Louise Svensson (C )   Bengt Hansson (C )       x   
Helena Höög (C )   Sven Callenberg (C ) x  
Tina Carlson (V) x      
Barbro Gustafsson (M)  x    
Ulla Berne (M)                      x 
Hans Elvingsson (M) x  (fr kl 18.55, under ärende 8, § 131, inkl beslut)    
Kerstin Edvinsson (C ) x   
Kjell Lindstedt (S) x   
Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 120 
 
Hälsningsanförande 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte samt riktar ett speciellt 
välkommen till Nils Lönnsjö från Åmåls Bluesförening och förklarar därefter 
mötet öppnat. 
 
Förrättas upprop. 
 
KF § 121 
 
Kallelse/kungörelse 
 
Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 
 
KF § 122 
 
Justering 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leif Larsson  (C ) 
och Kjell Lindstedt (S). 
  
Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 24 juni 2009, kl 14.00. 
 
KF § 123 
 
Dagordning 
 
Punkten 13 utgår då inga motioner, medborgarförslag, interpellationer och 
frågor inkommit till dagens möte. 
 
Punkten 15 utgår då inga meddelanden finns att rapportera. 
 
Utsänd dagordning fastställes med denna ändring. 
 
-------- 
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KF § 124 
 
Information om Åmåls Bluesförening och Åmåls Bluesfest. 
 
Nils Lönnsjö från Åmåls Bluesförening informerar om föreningens 
verksamhet från starten 1992 och framåt till dagens stora bluesfest och om 
den goodwill och de ekonomiska kringeffekter detta ger för företagandet i 
Åmål inom handel och hotell och restaurang mm. 
 
_______________  
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KF § 125 
 
KS § 153 
KSAU § 187 201/2009 
 
Försäljning av fastigheten Åmåls-Nygård 1:60 och 1:61 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från JEAB från 16 maj 2009 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson från 20 maj 

2009 
3. Förslag till köpeavtal från 20 maj 2009 

 
JEAB, Jansson & Enocksson Åkeri AB, vill köpa fastigheterna Åmåls-Nygård 
1:60 och 1:61. Planeringsingenjören föreslår att kommunen säljer 
fastigheterna enligt bifogat köpeavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Fastigheterna Åmåls-Nygård 1:60 och 1:61 säljs enligt bifogat 
köpeavtal. 

2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
planeringsingenjören. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Fastigheterna Åmåls-Nygård 1:60 och 1:61 säljs enligt bifogat 
köpeavtal. 

 
2. Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

planeringsingenjören. 
______________________ 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-7 
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Forts KF § 125 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige  beslutar att: 

1   Fastigheterna Åmåls-Nygård 1:60 och 1:61 säljs enligt bifogat 
      köpeavtal. 
 
2    Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
      planeringsingenjören. 

______________________ 
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KF § 126 
KS § 154 
KSAU § 188 184/2009 
 
Försäljning av del av fastigheten Åmål 5:14 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Skrivelse från Calderys Nordic AB från 8 maj 2009 
2. Tjänsteskrivelse från planeringsingenjör Olle Andersson från 13 maj 

2009 
3. Förslag till markregleringsavtal från 13 maj 2009 

 
Calderys Nordic AB vill köpa del av fastigheten Åmål 5:14. 
Planeringsingenjören föreslår att kommunen säljer fastigheterna enligt bifogat 
markregeringsavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Fastigheten Åmål 5:14 säljs enligt bifogat köpeavtal. 
2. Köpeavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande och 

tillförordnad kommunchef. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Fastigheten Åmål 5:14 säljs enligt bifogat köpeavtal. 
 
2. Köpeavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande och 

tillförordnad kommunchef. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 8-12 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att : 

1    Fastigheten Åmål 5:14 säljs enligt bifogat köpeavtal. 
2    Köpeavtalet undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande och 
      tillförordnad kommunchef. 
__________________ 
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KF § 127 
 
KS § 155 
KSAU § 189 266/2008 
 
Reviderad taxa för vatten och avlopp från 1 juli 2009 
 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 18 maj 2009 SBN § 45 behandlas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2008 KF § 227 om taxa för 
vatten och avlopp under 2009. Det har visat sig att dricksvattensförsörjningen 
har minskat och enheten Vatten och avlopp har därför aviserat ett underskott 
på 250 000 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu en höjning av 
taxan med 4 % på den fasta avgiften från den 1 juli 2009 för att täcka detta. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den fasta 
avgiften inom vatten och avloppstaxan höjs med 4 %. Höjningen gäller från 1 
juli 2009. 
______________________  
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den fasta 
avgiften inom vatten och avloppstaxan höjs med 4 %. Höjningen gäller från 1 
juli 2009. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 13-14. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den fasta avgiften inom vatten och 
avloppstaxan höjs med 4 %. Höjningen gäller från 1 juli 2009. 
 
________________
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KF § 128 
 
KS § 165 
KSAU § 210 KS 2009/216 
 
Investeringsstopp för lokalinventarier under år 2009 och 2010 
 
Med hänvisning till den ekonomiska situationen diskuteras ett 
investeringsstopp gällande lokalinventarier. 
 
Eftersom det pågår lokalomflyttningar till exempel inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet bör kommunen kunna återanvända 
möbler etc. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa totalt 
investeringsstopp inom hela kommunen för lokalinventarier under år 2009 
och 2010. Avsteg från investeringsstopp beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa totalt 
investeringsstopp inom hela kommunen för lokalinventarier under år 2009 
och 2010. Avsteg från investeringsstopp beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 15. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att införa 
totalt investeringsstopp inom hela kommunen för lokalinventarier under år 
2009 och 2010. Avsteg från investeringsstopp beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
____________________ 
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KF § 129 
 
KS § 166 KS 2009/146 
KSAU § 211 KS 2009/85 
 
Minskning av 2009 års investeringsbudget 
 
Kommunfullmäktige antog 17 december 2008 KF § 223 investeringsbudget 
för 2009. Med tanke på den ekonomiska situationen behöver 
investeringsvolymen minskas under 2009. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förslag till reviderad investeringsbudget upprättas och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Reviderad investeringsbudget för 2009 antas. 
 

2. I övrigt kvarstår de beslut som tidigare fattats om 2009 års budget. 
 

3. Nämnderna uppmanas, utöver detta, till stor återhållsamhet med 
investeringar under 2009, eftersom detta har inverkan på kommunens 
likviditet. 

______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Vid kommunstyrelsens möte behandlas skrivelse från ekonomichef Fredrik 
Nilsson som inkom till kanslienheten 9 juni 2009. Skrivelsen är ett förslag till 
reviderad investeringsbudget som även inkluderar 
samhällsbyggnadsnämndens investeringar. 
 
Kurt Svensson (C) föreslår att förslag till reviderad budget från dagens datum 
ersätter den skrivelse som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade upprätta. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Reviderad investeringsbudget för 2009 antas. 
 

2. I övrigt kvarstår de beslut som tidigare fattats om 2009 års budget. 
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                                                forts KF § 129 
 

3. Nämnderna uppmanas, utöver detta, till stor återhållsamhet med 
investeringar under 2009, eftersom detta har inverkan på kommunens 
likviditet. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 16-17. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    Reviderad investeringsbudget för 2009 antas. 
 

2    I övrigt kvarstår de beslut som tidigare fattats om 2009 års budget. 
                                                  

3   Nämnderna uppmanas, utöver detta, till stor återhållsamhet med 
     investeringar under 2009, eftersom detta har inverkan på kommunens 
     likviditet. 

______________________ 
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KF § 130 
 
KS § 167 
KSAU § 212 KS 2009/215 
 
Upplåning för finansiering av skattefinansierade investeringar 
 
För att hantera likviditetsbristen som uppstår på grund av prognostiserat 
driftunderskott behövs extern finansiering av de investeringar som 
kommunfullmäktige tidigare har godkänt för 2009. Detta gäller inte de 
taxefinansierade investeringarna eftersom dessa finansieras av taxekollektivet 
och tidigare fullmäktigebeslut om extern finansiering finns. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att upp till 
24 miljoner kronor får lånas för att finansiera skattefinansierade 
investeringar som kommunfullmäktige tidigare godkänt för 2009. 

2. Längden på amorteringstiden beslutas diskuteras på 
kommunstyrelsens möte den 9 juni 2009. 

______________________ 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att upp till 
24 miljoner kronor får lånas för att finansiera skattefinansierade 
investeringar som kommunfullmäktige tidigare godkänt för 2009. 

 
2. Amorteringstiden för lånet ska vara tre år. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 18. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1    Upp till 24 miljoner kronor får lånas för att finansiera skatte- 
       finansierade investeringar som kommunfullmäktige tidigare godkänt 
       för 2009. 
 
2     Amorteringstiden för lånet ska vara tre år. 
 
___________________ 
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KF § 131 
 
KS § 168 
KSAU § 213 KS 2009/147 
 
Förändring av preliminär resursfördelning (budgetramar) gällande 
investeringsbudget för år 2010 och 2011 
 
Kommunfullmäktige antog 29 april 2009 KF § 92 budgetramar för år 2010. 
På grund av det ekonomiska läget ska dessa nu minskas.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
preliminära resursfördelning per år för nämnderna år 2010 och 2011 (i tusen 
kronor): 

   
Kommunstyrelsen   800  
Bygg- och miljönämnden 0 
Kulturnämnden  200 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 
Barn- och utbildningsnämnden 750 
Gymnasienämnden  750 
Vård- och omsorgsnämnden 500 
Summa  15 000 
 
Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 
______________________ 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 
preliminära resursfördelning per år för nämnderna år 2010 och 2011 (i tusen 
kronor): 

   
Kommunstyrelsen   800  
Bygg- och miljönämnden 0 
Kulturnämnden  200 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 
Barn- och utbildningsnämnden 750 
Gymnasienämnden  750 
Vård- och omsorgsnämnden 500 
Summa  15 000 
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forts KF § 131 
 
Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handling i ärendet, bil 19. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande preliminära resursfördelning per år 
för nämnderna år 2010 och 2011 (i tusen kronor): 

   
Kommunstyrelsen   800  
Bygg- och miljönämnden 0 
Kulturnämnden  200 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 000 
Barn- och utbildningsnämnden 750 
Gymnasienämnden  750 
Vård- och omsorgsnämnden 500 
Summa  15 000 
 
Observera att taxefinansierade investeringar inkluderas i ovanstående tabell. 
______________________ 
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KF § 132 
KS § 169 
KSAU § 214  KS 2009/76 
 
Medborgarförslag om hyressättning i LSS-bonde 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Medborgarförslag från Britt-Marie och Olle Isaksson. Dokumentet 
inkom 23 februari 2009 

2. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden från 23 april 2009 VON § 
43 

3. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Bexelius från 13 mars 
2009 

 
Britt-Marie och Olle Isaksson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen 
ska ta ut en hyra om maximalt 4 500 kronor per månad för boende i 
gruppbostäder. Dessutom föreslås kommunen betala tillbaka till hyresgästerna 
i Esplanaden den del av hyreskostnaderna som avser gemensamma utrymmen. 
 
Förvaltningschefen skriver att det redan i projekteringsstadiet stod klart att 
hyreskostnaden för ett nybyggt gruppboende (Esplanaden) skulle bli hög på 
grund av stora investeringskostnader. Alla tänkta hyresgäster informerades 
och frågan diskuterades i kommunfullmäktige ett par gånger innan beslut 
togs. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen blockförhyr fastigheten av Åmåls 
kommunfastigeter AB och hyresgästernas hyra går direkt till fastighetsägaren. 
Alla boende har rätt att söka bostadsbidrag via Försäkringskassan.  
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Christer Törnell (KD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
______________________ 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Christer Törnell (KD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
______________________ 
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forts KF § 132 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 20-27. 
 
Tina Carlson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inlägg görs i debatten av Barbro Gustafsson (M), Anne Sörqvist (C)  
och Thomas Olson (FP). 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Christer Törnell (KD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 
 
_________________ 
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KF § 133 
 
KS § 172 dnr KS 2009/231 
 
Arvode för överförmyndare från 1 mars 2009 till 31 december 2010 
 
Protokoll från den parlamentariska gruppen för arvodesberedning från 9 juni 
2009 PG § 1 behandlas. 
 
Roy Björck har varit anställd av Åmåls kommun och sedan 1 januari 2008 har 
40 % av hans tjänst ägnats åt hans uppdrag som överförmyndare. I samband 
med Roy Björcks pensionsavgång 1 mars 2009 blir överförmynderiet ett 
ordinarie uppdrag. Därmed behöver nu ett arvode upprättas för 
överförmyndaren för resten av mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Årsarvodet för överförmyndaren från 1 januari 2009 ska vara 160 573 
kronor och införas i Åmåls kommuns arvodesreglemente. Därmed 
gäller samma uppräkningsregler som för övriga arvoden.  

 
2. Årsarvodet för överförmyndarens ersättare från 1 januari 2009 ska 

vara 4 694 kronor i fast ersättning och 183 kronor per tjänstgörande 
timme. Därmed gäller samma uppräkningsregler som för övriga 
arvoden. 

______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 28-29. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag, att 

1    Årsarvodet för överförmyndaren från 1 januari 2009 ska vara 160 573 
      kronor och införas i Åmåls kommuns arvodesreglemente. Därmed 
      gäller samma uppräkningsregler som för övriga arvoden.  

 
2    Årsarvodet för överförmyndarens ersättare från 1 januari 2009 ska  
       vara 4 694 kronor i fast ersättning och 183 kronor per tjänstgörande 
       timme. Därmed gäller samma uppräkningsregler som för övriga 
       arvoden. 
 
__________________________ 
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KF § 134 
 
KS § 173 233/2009   
 
Förändring av nämndorganisation gällande barn- och 
utbildningsnämnden och gymnasienämnden 
 
Protokoll från den parlamentariska gruppen för arvodesberedning från 9 juni 
2009 PG § 1 behandlas. 
 
Den parlamentariska gruppen föreslår att de nuvarande barn- och utbildnings- 
och gymnasienämnderna ska upplösas. En ny barn- och utbildningsnämnd 
som övertar de tidigare nämndernas ansvar från den 1 oktober 2009 ska 
bildas. Nämnden ska ha 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 
 
Ulla-Britt Johansson (C) yrkar att den nya nämnden ska ha 7 ordinarie 
ledamöter och 7 ersättare. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag, nämligen den 
parlamentariska gruppens förslag och Ulla-Britt Johanssons (C) yrkande. 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och konstaterar att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt den parlamentariska gruppens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. De nuvarande barn- och utbildnings- och gymnasienämnderna ska 
upplösas.  

 
2. En ny barn- och utbildningsnämnd som övertar de tidigare 

nämndernas ansvar från den 1 oktober 2009 ska bildas. Nämnden ska 
ha 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

 
Kjell Kaså (C) och Ulla-Britt Johansson (C) reserverar sig mot beslutet. 
______________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 30-31. 
 
Kjell Kaså (C ) yrkar, i första hand, återremiss av ärendet för utredning  då 
han anser att beslutsunderlaget är bristfälligt. 
 
Om ej detta blir beslutet yrkar han, i andra hand, avslag på kommunstyrelsens 
förslag och i tredje hand, yrkar han på att nämnden ska bestå av 7 ledamöter 
och 7 ersättare.   
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forts KF § 134 
 
Christer Törnell (KD), Kurt Svensson (C ), Michael Karlsson (S) och 
Barbro Gustafsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att 4 förslag före- 
ligger: kommunstyrelsens förslag samt Kjell Kasås återremissförslag och  
förslag om avslag respektive förslag om 7 mannanämnd. 
 
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och konstaterar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Kjell Kasås avslagsyrkande, och konstaterar därvid att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter ställer han proposition på Kjell Kaså förslag om 7 mannanämnd och 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att nämnden ska bestå av 9 
ledamöter och 9 ersättare.  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1   De nuvarande barn- och utbildnings- och gymnasienämnderna ska 
     upplösas.  
 
2   En ny barn- och utbildningsnämnd som övertar de tidigare nämndernas 
     ansvar från den 1 oktober 2009 ska bildas. Nämnden ska ha 9 ordinarie 
     ledamöter och 9 ersättare. 
 
 

______________________ 
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KF § 135 
 
KS § 174 KS 2009/85 
 
Information om förändring av partistöd 
 
Kommunfullmäktige antog 29 april 2009 KF § 89 en reviderad budget. I 
denna beslutades om en minskning av partistöd. 
 
I budgeten för 2009 finns 353 000 kronor avsatt till partistöd. 20 procent av 
dessa ska fördelas lika mellan de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Övriga 80 procent ska delas på kommunfullmäktiges 31 
mandat. 
 
Under år 2009 och 2010 kommer inga utbildningspengar betalas ut till 
partierna.     
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
____________________ 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 32-33. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_________________
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KF § 136 
 
Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 
kommunfullmäktigemöte 
 
Kurt Svensson rapporterade från möte med Dalslandskommunernas 
Kommunalförbund den 4 juni om beslut och åtgärder samt vidare från möte 
med Fyrbodals Kommunalförbund den 11 juni om pågående arbete inom 
förbundet. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
KF § 137 
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutade mötet – det sista före sommaren – och tillönskade alla 
en trevlig sommar. 
 
Vice ordföranden  tillönskade även ordföranden en trevlig sommar.  
_________________ 
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