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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  
den 29 maj  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 4 juni 2013,  kl 14.00 på stadshuset. 
 
- Fastställelse av dagordningen 
 
 
  Bil/sid 
 
1  Information av Sofia Falkman, Sofie Johansson och 
 Johanna Rosén från UF-företaget Eftersöksakuten  
 (Karlbergsgymnasiet) 
 
2  Ej verkställda investeringar 2012 (tilläggsbudget) 1-4 
 
3 Utökad borgensram för Åmåls Kommunfastigheter AB           5   *) 
 - ombyggnation av tak m m på simhallen 
 
4 Ansvarsfrihet för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål     6-7 
 
5 Bokslut 2012 för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål       8-22 
 
6 Ändring av detaljplan, del av Åmål 2:1, Måkeberg och 23-31 
 Norra Hamnplan – upphävande av strandskydd 
 
      *)  Extra kommunstyrelsemöte hålls den 24 maj i  ärendet  och handlingar 
           från detta möte delas ut direkt vid fullmäktiges möte. 
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7 Revidering av strategi för internationalisering och EU- 32-39 
 arbete 
 
8 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 40-65 
 
9 Översyn av kommunala råd – slutbetänkande från full- 66-75 
 mäktigeberedningen samt yttranden från vård- och omsorgs- 
 nämnden och t f kommunchefen 
 
10 Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhets- 76-129 
 året 2012 – Fyrbodals kommunalförbund 
 
11 Ansvarsfrihet gällande Fyrbodals kommunalförbund 124-129 
 
12 Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Samord- 130-174 
        ningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och 
 Årjäng 
 
13 Revisionsrapport – granskning av kommunens interna 175-198 
 kontroll vid hantering av fordon - yttranden 
 
14 Revisionsrapport – årlig övergripande granskning - 199-228 
 av nämnder och styrelse 2012 - yttranden   
 
15 Revisionsplan 2013 - Kommunrevisionen 229-245   
    
 
16    Medborgarförslag – ändring av översiktsplanen så att inga     246-258  
        vindkraftverk får byggas i kommunen 
 
17    Medborgarförslag – upprättande av bullerkarta för vind-       259-271 
        kraft i kommunen 
 
18 Medborgarförslag – angående strategi för internatio-              272-276 
 nalisering 
 
 
19    Interpellation - svar från vård- och omsorgsnämndens            277-279 
 ordförande angående ombildning till trygghetsboende- 
 vid Åmålsgården      
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20    Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer          280 
 och frågor 
 
 
21 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 
 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 
 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 
 
 
22 Meddelanden 281  
 
                             
 
Åmål den  21 maj 2013 
 
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. 
-------------------------- 

 


