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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen den 
29 april 2015, 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 6 maj  2015,  kl 14.00 
 

      -   Fastställelse av dagordningen      Bil/sid 
  

 
1        Förbundschef Ulrica Sandzén,  informerar om verksamheten i --- 
          Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng        
 
2         Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Bengtsfors, 1-57 
           Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
 
3         Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB för 2014 - 58-81  
            - Vd Magnus Dalsbo 
 
4 Årsredovisning för Stadsnät i Åmål AB för 2014 -  82-97   
             - Vd Magnus Dalsbo 
 
5          Information om Åmåls kommuns årsredovisning för 2014 - ---  

  -  ekonomichef Patrik Eurenius 
 
6   Revisionsberättelsen för 2014 och revisorernas redogörelse - Separat bilaga 
             kommunrevisionens ordförande Lennart Hansson 
 
7  Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2014   ---   
 
8 Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2014  --- 
 
9    Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 2014  ---  
 



10  Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 2014  --- 
 
11  Ansvarsfrihet för valnämnden 2014   --- 
 
12  Ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för 2014 --- 
 
13        Ansvarsfrihet för överförmyndare 2014   --- 
 
14 Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen för utvärdering av den --- 
   politiska organisationen för 2014 
 
15 Årsredovisning för 2014 för Åmåls kommun  98A + 

Separat bilaga 
 

16 Bokslut för teknik- och fritidsnämnden 2014 avseende Åmåls  98B-135 
 kommuns del 
 
17      Ekonomisk uppföljning 2014 – Överförmyndarnämnden 136-137 
 
18 Stadsnätsbolag i samverkan – bildande av kommunikations- 138-174 
 operatörsbolag 
 
19       Byggnation av stadsnät i Åmåls tätort samt kommunal  175-179 
 borgen till SÅAB 
 
20 Begäran om utökning av borgensram för nybyggnation av 180-182 
 ambulanscentral till NU-sjukvården - ÅKAB  
 
21      Revidering av reglemente för partistöd   183-190 
 
22      Aktualisering av Åmåls kommuns översiktsplan 2015  191-193 
 
23       Tillstånd att få överlämna skolhälsovårdsjournal till annan  195-198 

myndighet 
 
24 Revidering av gemensamma riktlinjer i Dalsland avseende  199-218 

serveringstillstånd samt folköls- och tobaksförsäljning 
 
25 Motion – deltagande i SKL:s undersökning Kommunens Kvalité 219-222 
          i Korthet  - Lisbeth Vestlund (C)  
26 Motion – en oberoende utredning av teknik- och fritidsnämnden 223-225 
          angående ekonomifördelning, effektivitiet m m – J-E Lundin (FP) 
 
27 Motion – djurparken och barnperspektivet – Barbro Spjuth (M) 226-229 
 
28 Motion – ombyggnad av E45 – uppdrag till kommunens represen- 230-233 
           tanter i fyrbodal – J-E Thorin, H Sandberg, T Olson (FP) 
 
29 Motion – döpa om Åmål till ”Sune City” – Tomas Lindström (-) 234-237 
 



30 Motion – anpassning av storleken på stadsbussar – T Lindström (-) 238-240 
 
31 Motion – bygg hotell på Kungsberget – Tomas Lindström (-) 241-243 
 
32 Medborgarförslag – angående möjligheter vid upphandlingar 244-247 
  - Peter Vestlund, Åmål 
 
33 Medborgarförslag – främjande av arbetspendling, bättre miljö och 248-251 
 bättre kollektivtrafik – Peter Vestlund, Åmål 
 
34 Medborgarförslag – gästvänlig folkhälsa – Lisbeth Vestlund, Åmål 252-254 
 
35 Medborgarförslag – referensgruppen i Handikapprådet som 255-258 
  Remissinstans – Bibbi Moberg, Åmål 
 
36      Svar på fråga ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 259 
 angående antalet elever i varje klass i årskurs 1 till hösten – 
 Kjell Kaså (C)  
 
37 Förteckning över inneliggande motioner och medborgarförslag 260-264 
 
38 Inkomna motioner, medborgarförslag,  interpellationer och --- 
 frågor     
 
39 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- --- 

Kommunernas Kommunalförbund och Kommunalförbundet 
Fyrbodal m m sedan föregående möte 

 
40 Meddelanden     --- 
 
   
Åmål den 21 april  2015 
 
 

Laila Andrén       

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. Anmälan om förhinder går 

även att göra till kommunens växel, tel 17000. 

Den ersättare som står i tur att tjänstgöra kommer då att kallas. 
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