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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  

den 19 juni 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 25 juni 2013,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen 

  Bil/sid 

 

1   Budgetramar, driftsbudget för 2014 *)    
 

2   Budgetramar, investeringsbudget för 2014 *)   

 

3  Simhallen – utökad borgensram  med anledning av till- 1-2 

 byggnation för lekland och bubbel/jetpool 

 

4 Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation Åmålsgården 3-5 

  - vård och omsorgsnämnden 

 

5 Underhåll av förvaltade fastigheter 6-17 

   

6 Medfinansiering i projektet Affärsutveckling 18-21 

        Dalslands Kanalområde 

 

7  Ekonomisk prognos – april 2013 22-36 

 

8 Utvärdering av integrations- och arbetsmarknads- 37-66 

 förvaltningen  

 

9 Detaljplan för Nötön - antagande  67-111 
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10 Gemensam livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna, 112-115 

 Säffle kommun och Årjängs kommun   

 

11 Kulturpolitiskt program för Åmåls kommun 116-147 

   

12 Reviderad policy för lönebidragsanställning att gälla 148-152 

 från och med 1 januari 2014   

 

13  Svar på interpellation ställd till barn- och utbildnings- 153 

 nämndens ordförande angående Fengersfors skola och 

 förskola 

 

14 Motion – omprövning av beslut om bidrag till Norra Dals 154-156   *) 

 Nämndemannaförening – Barbro Spjuth (M) 

 

15    Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer            

 och frågor 

 

16 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

17 Meddelanden    

 

        *)  Extra kommunstyrelsemöte hålls den 13 juni i  ärendet  och handlingar 

           från detta möte delas ut direkt vid fullmäktiges möte. 

 

Åmål den  11 juni 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. 
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