
ÅMÅLS KOMMUN   
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

   2013-09-17 

 

 

 
 

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 25 september 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 måndag 30 september 2013,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen 

  Bil/sid 

 

1  Regler för tilläggsbudgetering investeringar                    1-2 

 

2 Anhållan om tilläggsanslag – vård- och omsorgsnämnden 3-7 

 

3 Underhåll av förvaltade fastigheter 8-12   

   

4  Simhallen – utökad borgensram  med anledning av till- 13-15   

 byggnation för lekland och bubbel/jetpool - redaktionell 

 ändring av beslut 

 

5 Näringslivsprogram för Åmåls kommun 16-22   

   

6  Revidering av skolskjutsreglementet 23-33 

 

7   Skolhälsovårdsjournaler   34-37 

 

8 Verksamhetsplan och budget för 2014 – Fyrbodals 38-57 

 Kommunalförbund 

 

9 Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet-   58-76 

 samt upphävande av gymnasieavtalet – rekommendation 

 från Fyrbodals kommunalförbund   
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10  Årsredovisning för Dalslandskommunernas kommunal- 77-136 

 förbund 2012 

 

11  Revisionsberättelse för Dalslandskommunernas kommunal-   126-137 

 förbund 2012 samt ansvarsfrihet 

 

12  Revisionsrapport – ledningsfunktionen som rektor inom         138-161 

 grund- och förskola – barn- och utbildningsnämndens  

 yttrande   

 

13 Svar på motion – inhägnat centralt område för rastning 162-166 

 av hundar  - motion från Inger Herfindal (KD) och  

         Christer Törnell (KD) 

 

14 Svar på motion – främjande av bättre miljö och bättre,             167-171 

 gästvänlig kollektivtrafik  - motion från Lisbeth Vestlund (C) 

 

15 Svar på motion – belysning med mera i Gamla Kyrkan 172-174   

  - motion från Jan-Eric Thorin (FP)   

 

16 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 

 ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Teknik- och 

 fritidsnämnden Säffle-Åmål –  Lisbeth Vestlund (C)  

 

17  Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen efter Lisbeth 

 Vestlund (C) 

 

18 Fyllnadsval som ersättare i teknik- och fritidsnämnden efter 

 Lisbeth Vestlund (C) 

 

19 Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid tingsrätten 

 samt ersättare i bygg- och miljönämnden – Nicklas Runelid (FP) 

 

20 Fyllnadsval som nämndeman vid tingsrätten efter Nicklas 

 Runelid  (FP) 

 

21 Fyllnadsval som ersättare i bygg- och miljönämnden efter 

 Nicklas Runelid (FP) 

 

22 Avsägelse av uppdrag som suppleant i Åmåls Kommun- 

 fastigheter AB samt som nämndeman vid tingsrätten – 

 Anders Hansson (C) 
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23 Fyllnadsval som suppleant i Åmåls Kommunfastigheter AB 

         efter Anders Hansson (C) 

 

24 Fyllnadsval som nämndeman vid tingsrätten efter 

 Anders Hansson  (C) 

 

 

25 Fyllnadsval som ledamot Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 samt 1:e vice ordförande – efter Roger Carlson (S) 

 

26 Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen – efter 

 Roger Carlson (S) 

 

 

27    Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer           175-180             

 och frågor 

 

28 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

29 Meddelanden    

 

          

 

Åmål den  17 september 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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