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Utses att justera Lisbeth Karlsson (C ) och Barbro Gustafsson (M) 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, onsdag 30 juni 2010, kl 14.00 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 93-109 
Irene Larsson                                Ida Rådman  

Ordförande 
  

Leif Aronsson 

Justerande 
 

Lisbeth Karlsson                        Barbro Gustafsson 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-06-23 

Datum för 

anslags uppsättande 2010-06-30 
Datum för 

anslags nedtagande 2010-07-23 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-06-23 2 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

N Ä R V A R O L I S T A   KF 2010-06-23 

 
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 )   ------------------      

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)    -------------------   

Sahir al Dousari (S)   --------------------      

Thomas Fridlund (C )   --------------------      

Karl-Erik Lundgren (C )   --------------------    

Anne Sörqvist (C ) x   

Birgit Karlsson (MP) x      

Christer Törnell (KD)   Harald Hårdstedt (KD)  x    

Thomas Olson (FP) x    fr kl 19.05, ärende 2, § 98  inkl beslut      

Leif Larsson (C ) x       

Ann-Louise Svensson (C ) x     

Helena Höög (C )   Anelia Dotcheva (C) x     
Tina Carlson (V)   ----------------------    

Barbro Gustafsson (M)  x    

Ulla Berne (M)                      x    

Hans Elvingsson (M)   Barbro Spjuth (M) x   

Kerstin Edvinsson (C ) x   

Kjell Lindstedt (S)   --------------------------  

Leif Aronsson (C ) x  
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KF § 93 

 

Hälsningsanförande 

  

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar 

mötet öppnat. 

 

Förrättas upprop. 

 

KF 94 

 

Kallelse/kungörelse 

 

Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. 

 

KF 95 

 

Justering 

 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lisbeth Karlsson (C) 

och Barbro Gustafsson (M). 

 

Justeringen äger rum på stadshuset, onsdag 30 juni 2010, kl 14.00. 

 

KF 96 

 

Dagordning 

 

Punkten 11 utgår då inga motioner, medborgarförslag, frågor eller 

interpellationer har inkommit. 

Punkten 13 utgår då inga meddelanden finns. 

Ordföranden avser att lämna en rapport och tillkommer detta som sista 

punkt. 

 

Utsänd dagordning fastställes.  

 

_____________ 
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KF § 97 

 

Säkerhetsinformation inför valet 

 

Säkerhetsskyddschef Mats Johansson informerar om säkerhetsarbete med 

inriktning mot förtroendevalda  inför valet 2010. Han informerar bl a 

om betänkandet som tagits fram av Kommittén om hot och våld mot för- 

troendvalda (SOU 2006:46). 

 

_____________ 
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KF § 98 

 

KS § 149 KS 2010/89 

 

Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  från 3 juni 

2010 VON AU § 67 

2. Två exempel på avtal från Migrationsverket som inkom till 

kanslienheten 2 juni 2010 

 

De fyra Dalslandskommunerna Åmål, Mellerud, Dals Ed och Bengtsfors 

planerar att gemensamt ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boendet 

kommer att drivas av Gryning Vård AB. 

 

Vård - och omsorgsnämndens arbetsutskott rekommenderar att avtal om 

mottagande träffas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Åmåls kommun träffar avtal om mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn, anordnat av Gryning Vård AB. 

 

2. Avtalen undertecknas av kommunstyrelsen ordförande Kurt Svensson 

(C). 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Anett Galfvensjö, Utveckling Socialtjänsten i Dalsland, redogör för 

bakgrunden och förslaget om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

till Dalsland. Mottagandet ska anordnas av Gryning Vård AB med placering 

vid Kristinedal i Fröskog, Åmåls kommun. 

 

Frågor ställs av Laila Andrén (S), Barbro Spjuth (M), Stellan Andersson (C), 

Kurt Svensson (C ) och Barbro Gustafsson (M). 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 1-8 

 

Eva Arvidsson (S), Thomas Olson (FP), Harald Hårdstedt (KD) och 

Birgit Karlsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Anne Sörqvist (C ) och Barbro Gustafsson (M). 
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forts KF § 98 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1   Åmåls kommun träffar avtal  om mottagande av ensam-  

     kommande flyktingbarn, anordnat av Gryning Vård AB. 

 

2  Avtalen undertecknas av kommunstyrelsen ordförande Kurt Svensson 

     (C). 

______________________
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KF § 99 

 

KS § 137 

KSAU § 201 dnr KS 2010/198 

 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och Åmål 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Förslag till avtal från 13 april 2010 

2. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 19 maj 2010 BUN § 

54 

 

Samverkansavtalet mellan Säffle och Åmåls kommuns gymnasier syftar till 

att möjliggöra för sökande elever att få välja mellan de program som erbjuds 

inom samverkansområdet. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att samverkansavtalet godkänns. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och Åmål godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

(C). 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och Åmål godkänns. 

 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

(C). 

______________________ 

 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 9-14 
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Forts KF § 99 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1    Samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och Åmål godkänns. 

 

2    Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Kurt Svensson 

      (C). 

 

________________ 
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KF § 100 

KS § 138 

KSAU § 202 dnr KS 2010/194 

 

Skolplan för Åmåls kommun mellan 1 juli 2010 och 31 december 2011 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden från 19 maj 2010 BUN § 

48 

2. Förslag till skolplan som inkom till kanslienheten  25 maj 2010 

 

Enligt skollagen ska varje kommun ha en skolplan, som antas av 

kommunfullmäktige. Planen visar hur kommunens skolor ska fungera och 

utvecklas och hur kommunen planerar att uppnå de nationella målen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att skolplanen godkänns. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta skolplan för Åmåls 

kommun att gälla mellan 1 juli 2010 och 31 december 2011. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta skolplan för Åmåls 

kommun att gälla mellan 1 juli 2010 och 31 december 2011. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 15-30 

 

Michael Karlsson (S),  Birgit Karlsson (MP), Kjell Kaså (C ) och 

Ulla Berne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg görs av Ewa Arvidsson (S). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta skolplan för Åmåls kommun att gälla 

mellan 1 juli 2010 och 31 december 2011. 

 

_______________
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KF § 101 

 

KS § 139 

KSAU § 203 dnr KS 2009/349 

 

Detaljplan för del av Åmål 4:1 vid rondellen 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Protokoll från bygg- och miljönämnden från 20 maj 2010 BMN § 116 

2. Antagandehandling från 18 maj 2010 

 

Den föreslagna detaljplanen medger handelsändamål på del av fastigheten 

4:1, vid rondellen. Anledningen är att en företagare önskar bygga ett gatukök 

där. 

 

Utställning av planförslaget har skett enligt plan- och bygglagen mellan 8 

april och 6 maj 2010. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Åmål 

4:1, rondellen. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 

fastigheten Åmål 4:1, rondellen. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 31-42 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av fastigheten 

Åmål 4:1, rondellen. 

 

___________________ 
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KF § 102 

 

KS § 136 

KSAU § 200 dnr KS 2010/206 

 

Eventuell försäljning av Västermalmsskolan, Ekorren 38 

 

Skrivelse från Åmåls kommunfastigheter AB från 19 maj 2010 behandlas. 

 

Åmåls kommunfastigheter AB önskar sälja fastigheten Ekorren 38, gamla 

Västermalmskolan, eftersom det efter vårterminen 2010 inte kommer att 

bedrivas någon kommunal skolverksamhet i lokalerna. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls 

kommunfastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Ekorren 38. 

______________________  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Åmåls 

kommunfastigheter AB tillstånd att sälja fastigheten Ekorren 38. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 43-44. 

 

Thomas Olson (FP) och Kjell Kaså (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Åmåls Kommunfastigheter AB 

tillstånd att sälja Västermalmsskolan, fastigheten Ekorren 38.   

 

_________________ 
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KF § 103 

KS § 150 

POU § 43 dnr KS 2008/304 

 

Förtydligande av regler kring pensionsförstärkning vid förtida uttag  

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2009-10-13 § 237 beslutat om ett nytt 

erbjudande om pensionsförstärkning vid förtida uttag. Beslutet innebär bland 

annat att alla tillsvidareanställda arbetstagare i Åmåls kommun födda 1949 

eller tidigare (dock ej fyllda 65 år) erbjuds att ansöka om – från den dagen då 

arbetstagaren fyller 61 år – en pensionsförstärkning på 15 % av aktuell lön. 

All hantering kring pensionsförstärkning sköts av personalenheten och beslut 

om eventuell återbesättning av arbetstagare görs formellt av personalchefen i 

samråd med berörd förvaltningschef. Erbjudandet begränsas till att enbart 

gälla under 2010. Därefter sker en återgång till pensionsförstärkning på 12 % 

för personer äldre än 61 år och en mer strikt tillämpning görs för att 

pensionsförstärkningen ska godkännas.  

 

Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2010-04-07 § 29 

beslutat att uppdra åt personalchefen att utreda och ge förslag till 

förtydligande av reglerna kring pensionsförstärkning när det gäller 

arbetstagare som lämnar in ansökan om pensionsförstärkning 15 % under 

2010, men som avser att gå i pension 2011 eller senare. 

 

Personalekonom Johan Andersson har i skrivelse 2010-05-18 redogjort för 

ärendet samt lämnat två alternativa förslag. Skrivelsen föredrages.  

 

Johan Andersson redogör för ärendet. 

 

Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 

Erbjudande om pensionsförstärkning 15 % vid förtida uttag är en strategisk 

fråga i arbetet med generationsväxling. Huvudsyftet med erbjudandet är att på 

lång sikt göra kostnadsbesparingar. Detta innebär att fokus läggs på att 

”föryngra personalstyrkan” och underlätta den framtida rekryteringen till 

kommunen. Detta medför också att fler kommer ifråga för att få pensions-

förstärkning 15 % i och med att kravet om återbesättning inte är ett absolut 

krav. 

 

Erbjudandet ska gälla under hela perioden 2010-2014, dvs att beslut i varje 

enskilt ärende måste tas under 2010 men den förtida avgången kan ske när 

som helst under de kommande fyra åren.  

______________________ 
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Forts KF § 103 

Forts KS § 150  

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Vid kommunstyrelsens möte yrkar Kurt Svensson (C) att Beviljad ansökan 

kan inte återtas, varken av arbetstagaren eller arbetsgivaren läggs till i 

beslutet. 

 

Ordföranden konstaterar att utöver arbetsutskottets förslag finns ett 

tilläggsyrkande från Kurt Svensson (C). Ordföranden ställer proposition på 

dessa och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt de båda. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 

Erbjudande om pensionsförstärkning 15 % vid förtida uttag är en strategisk 

fråga i arbetet med generationsväxling. Huvudsyftet med erbjudandet är att på 

lång sikt göra kostnadsbesparingar. Detta innebär att fokus läggs på att 

”föryngra personalstyrkan” och underlätta den framtida rekryteringen till 

kommunen. Detta medför också att fler kommer ifråga för att få pensions-

förstärkning 15 % i och med att kravet om återbesättning inte är ett absolut 

krav. 

 

Erbjudandet ska gälla under hela perioden 2010-2014, dvs att beslut i varje 

enskilt ärende måste tas under 2010 men den förtida avgången kan ske när 

som helst under de kommande fyra åren. Beviljad ansökan kan inte återtas, 

varken av arbetstagaren eller av arbetsgivaren. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 45-48. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

Erbjudande om pensionsförstärkning 15 % vid förtida uttag är en strategisk 

fråga i arbetet med generationsväxling. Huvudsyftet med erbjudandet är att på 

lång sikt göra kostnadsbesparingar. Detta innebär att fokus läggs på att 

”föryngra personalstyrkan” och underlätta den framtida rekryteringen till 

kommunen. Detta medför också att fler kommer ifråga för att få pensions-

förstärkning 15 % i och med att kravet om återbesättning inte är ett absolut 

krav. 
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Forts KF § 103 

 

Erbjudandet ska gälla under hela perioden 2010-2014, dvs att beslut i varje 

enskilt ärende måste tas under 2010 men den förtida avgången kan ske när 

som helst under de kommande fyra åren. Beviljad ansökan kan inte återtas, 

varken av arbetstagaren eller av arbetsgivaren. 

______________________ 
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KF § 104 

KS § 151 

POU § 44 dnr KS 2009/419 

 

Förslag om rökfri arbetsmiljö i Åmåls kommun 

 

Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2009-12-02 § 101 

behandlat ett förslag om tobaksfri arbetsmiljö i Åmåls kommun. Förslaget var 

framtaget i personal- och arbetsmiljögruppen och skulle ses som en vision/ 

viljeinriktning, vars mål var att i Åmåls kommun skulle alla vara tobaksfria 

under arbetstid. Syftet med förslaget var att utveckla kommunens hälso-

främjande arbetsmiljöarbete, som inleddes med hälsoutvecklingsprojektet 

2005 och som fortfarande pågår i förvaltningarna. Förslaget innehöll inte 

något förbud och det fanns heller inga sanktioner knutna till det. Personal-  

och organisationsutskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om tobaksfri arbetsmiljö i Åmåls kommun i 

enlighet med förslaget.  

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2010-01-12 § 12 beslutat att 

återremittera ärendet till personal- och organisationsutskottet för översyn av 

förslaget. Anledningen härtill var att strävan i detta läge inte var en tobaksfri 

arbetsmiljö, utan en arbetsmiljö som var rökfri och – i de fall där brukare/ 

kunder utsätts – dessutom snusfri. 

 

Personal- och organisationsutskottet har vid sammanträde 2010-02-03 § 11 

beslutat att efterhöra personal- och arbetsmiljögruppens synpunkter i ärendet.  

 

Personal- och arbetsmiljögruppen har vid sammanträde 2010-03-24 § 4 

konstaterat att gruppen inte kunde enas i ärendet utan beslöt att överlåta åt 

personal- och organisationsutskottet att ge förslag i ärendet.  

 

Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om rökfri 

arbetsmiljö i Åmåls kommun och – i de fall där brukare/kunder utsätts – 

dessutom snusfri. Beslutet gäller från och med 2011-01-01.  

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om rökfri 

arbetsmiljö i Åmåls kommun och – i de fall där brukare/kunder utsätts – 

dessutom snusfri. Beslutet gäller från och med 2011-01-01.  

______________________ 
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forts KF § 104   

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 49-52. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige  beslutar om rökfri arbetsmiljö i Åmåls kommun och – i 

de fall där brukare/kunder utsätts – dessutom snusfri. Beslutet gäller från och 

med 2011-01-01.  

 

______________ 
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KF § 105 

 

KS § 146 

BB § 20 KS 2010/131 

 

Minskade kostnader under 2010 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2010 KF § 62 att det budgeterade 

överskottet på 13 miljoner för 2010 ska uppnås för att kunna återställa de 

underskott som blev under år 2008 och 2009. 

 

Budgetberedningens beslut 

 

1. Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut (28 april 2010 KF § 

62) uppmanas nämnderna att minska sina kostnader under 2010 med 

följande summor: 

 

Vård- och omsorgsnämnden 1 900 000 kr 

Barn- och utbildningsnämnden  2 300 000 kr 

Kommunstyrelsen  500 000 kr 

Summa    4 700 000 kr 

 

2. Nämnderna uppmanas att omedelbart inleda MBL-förhandling och 

vidta lämpliga åtgärder. 

 

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 53. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

  

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

_________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-06-23 18 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 106 

 

KS § 121 

KSAU § 167 dnr KS 2010/311 

 

Motion om borttagande av fjärrlåneavgift på Åmåls bibliotek 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Motion från Birgitta Johansson (S) från 9 augusti 2009 

2. Protokoll från kulturnämnden från 17 februari 2010 KN § 7 

 

Birgitta Johansson (S) föreslår i sin motion att fjärrlåneavgiften tas bort på 

Åmåls bibliotek. 

 

Kulturnämnden skriver att kommunen har kostnader för handhavande och 

transporter i samband med fjärrlån och att samarbete har inletts med övriga 

Dalslandskommuner om bland annat gemensam bibliotekskatalog. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i avvaktan 

på Dalslandssamarbetets utveckling. 

______________________ 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i avvaktan 

på Dalslandssamarbetets utveckling. 

______________________ 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet, bil 54-56. 

 

Inlägg görs av Birgitta Johansson (S) och Lisbeth Karlsson (C ). 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i avvaktan på Dalslands- 

samarbetets utveckling. 

 

_________________



ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 

 2010-06-23 19 

  

 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

KF § 107 

 

Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 

Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal sedan föregående 

kommunfullmäktigemöte. 

 

Kurt Svensson redogör för vad som avhandlats och beslutats vid möten med 

Kommunalförbundet Fyrbodal och Dalslandskommunernas kommunal-

förbund sedan föregående kommunfullmäktigemöte. 

 

KF § 108 

 

Rapport 

 

Ordföranden rapporterar från besök av representanter från vänorten 

Gadebusch med anledning av 10 års jubileum som vänort. 

 

Ordföranden rapporterar vidare från sitt och kommunstyrelsens ordförandes 

besök i Stockholm vid regeringens mottagning för kronprinsessan Victoria  

och Daniel Westling  inför bröllopet 19 juni. 

 

 

KF 109 

 

Avslutning 

 

Ordföranden avslutade mötet – det sista före sommaren – och tillönskade alla 

en trevlig sommar. 

 

_________________ 

 

  

 


