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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  
den 21 december  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:  Förslag onsdag 28 december  2011,  kl 14.00 på stadshuset. 
 
- Fastställelse av dagordningen 
 
 
  Bil/sid 
 
 
1 Taxor inom teknik- och fritidsnämndens verksamhets- 1-15 
 område för 2012 och tillsvidare 
    
2 Omprövning av investeringspengar för omläggning av 16-18 
 tak på Stadshuset     
   
3 Finansiering av faktura gällande byggnation i hamn- 19-21 
 terminal     
   
4 Revidering av bolagsordning för fastighetsbolaget Åmåls- 22-30 
 Nygård AB 
   
5  Motion angående kommunal parboendegaranti på äldre- 31A -37 
 boenden   
 
6 Motion – idélådor på arbetsplatserna 38-42 
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7   Interpellation om brukarens rätt till självbestämmande – 43-44 
 ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande 
 
8 Interpellation om byte av kundbegreppet till brukare 45-46 
 inom förvaltningens verksamheter – ställd till vård- och 
 omsorgsnämndens ordförande 
 
9 Avsägelse av uppdrag som  ledamot i Teknik- och fritids- 
 nämnden – Patrik Sandvall (M) 
 
10 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och      
  frågor 
 
11 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 
 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 
 bundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 
 
 
12  Meddelanden   
 
Åmål den  13 december 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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