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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen  

den 27 februari 2013, 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 tisdag 5 mars 2013,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen 

 

  Bil/sid 

 

1 Ägardirektiv om försäljning av fastigheten Åmåls- 1-3 

 Nygård 1:64 

 

2 Villkorat aktieägartillskott till Fastighetsbolaget 4-6 

 Åmåls Nygård AB    

   

3 Finansiering av kompressor till Höghedens skidanläggning 7-9 

   

 

4 Upprustningsbidrag till enskilda vägar 10-11   

 

5 Revidering av policyn för bidrag till lönebidrags- trygghets- 12-14 

 och utvecklingsanställning  

 

6 Revidering av rese- och transportpolicy för Åmåls kommun 15-21 

 

7 Delårsredovisning per juli 2012 – Dalslandskommunernas 22-71 

 Kommunalförbund 
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8 Revisionsrapport – granskning av kvalitetssäkring och tillsyn   72-93 

 av förskoleverksamhet i enskild regi – yttrande från 

  barn- och utbildningsnämnden 

 

9 Direktiv för fullmäktigeberedning avseende utvärdering av 94-97 

 politisk organisation 

 

10 Val av ledamöter och ersättare samt sammankallande  till 

         fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation 

 

11 Direktiv för fullmäktigeberedning avseende utvecklingsplan 98-101 

 för besöksnäringen 

 

12 Motion – plan för stärkande av biologisk mångfald i Åmåls  102-106 

 kommun 

 

13 Medborgarförslag – införande av eldningspolicy i Åmåls 107-110  

 kommun 

 

14    Avsägelse av uppdrag som ledamot i teknik- och fritids- 111 

 nämnden Säffle-Åmål – Anette Molarin (S) 

 

15 Fyllnadsval av ledamot i teknik- och fritidsnämnden 

 Säffle-Åmål efter Anette Molarin (S) 

 

16 Avsägelse av uppdrag som auktoriserad revisorssuppleant 

 i Åmåls Kommunfastigheter AB och Fastighetsbolaget  

 Åmåls Nygård AB – Ragnar Kaiding, samt nominering av ny 

        auktoriserad  revisorssuppleant    

 

 

17     Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer 112-116  

 och frågor 

 

18 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands-   

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfull- 

        mäktigemöte 
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19 Meddelanden   

   

   

Åmål den 19 februari 2013 

 

GUSTAV WENNBERG       

ordförande   

 

 

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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