
ÅMÅLS KOMMUN   
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
   2011-06-14 
 

 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-mail Bankgiro   
Box 62, 662 22 ÅMÅL Stadshuset 0532-17000 vx 0532-18870 kommun@amal.se 991-2353   
 

  
  

 
 
 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  
den 22 juni  2011, 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 29 juni 2011,  kl 14.00 på stadshuset. 
 
- Fastställelse av dagordningen 
 
 
  Bil/sid 
 
1  Försäljning av fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3 – 1-5 
 uppdrag till ÅKAB 
 
2 Upprättande av handlingsplan för Åmål 2:1 – kulturmaga- 6-12 
 sinet mm –  åtgärder inför sommaren 2011 
   
3 Ombyggnad av kulturhuset till Europa Direktkontor – 13-20 
 finansiering   
 
4  Överföring av medel till teknik- och fritids- 21-23 
 nämnden Säffle-Åmål 
 
5 Hantering av skolhälsovårdsjournaler 24-27 
 
6 Ändring av text på fakturor 28-30 
 
7 Antagande av detaljplan för Bjäkebol 1:55 31-50 
 



ÅMÅLS KOMMUN                                                                                                                 Sida 2
    
   
 
 
8 Årsredovisning 2010 för Dalslandskommunernas 51-95 
 kommunalförbund 
 
9 Revisionsrapport och ansvarsfrihet för Dalslands- 95-96  
  kommunernas kommunalförbund 
 
10 Motion om deltagande i skräpplockardagar 2011 - svar 97-103 
 
11 Motion om städning längs motionsspåret i Örnässkogen 104-108 
 - svar 
 
12 Motion om klockan på torget - svar 109-114 
 
13 Interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande 115 
         angående reglementen (fp) - svar 
 
14 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och 116-120  
  frågor 
 
15  Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 
 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 
 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 
 
16  Meddelanden 
 
 
Åmål den  14 juni  2011 
 
GUSTAV WENNBERG   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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