
 Kallelse 
 Kommunfullmäktige 
 2015-09-22 

 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen den 
30 september 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 7 oktober  2015,  kl 14.00 
 

      -   Fastställelse av dagordningen      Bil/sid 
  

 
1     Justering KF-protokoll, beträffande närvaro vid möte 19 juni 2015 
 
 2        Information om barn- och utbildningsförvaltningens  verksamhet  –  
          förvaltningschef Catrin Eriksson och barn- och utbildningsnämndens  
          ordförande 
 
3     Aktieägartillskott till Åmåls Kommunfastigheter AB     1-3 
 
4     Särskild medlemsinsats för 2015 – Kommuninvest    4-13 

 
5     Taxor 2015 inom barn- och utbildningsnämndens område  14-17 

 
6     Investeringsbudget 2016 – överförmyndarnämnden                      18-20 

 
7 Försäljning av fastigheten Södergården 1:14 i Tösse    21-29 

 
8 Uppsägning av samverkansavtal gymnasieskolan Säffle-Åmål         30-33 
 
9 Årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2014                       34-92 
 
10 Förvaltningsrevision och ansvarsfrihet för ledamöter i                      -”-   + 93 
           Fyrbodals kommunalförbunds direktion   
 
11       Verksamhet och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2016         94-128  



 
12 Revisionsrapport – Årlig övergripande granskning 2014 av               129-146 
           nämnder och styrelse 
 
13      Revisionsrapport över årsredovisning 2014    147-162 
 
 
14 Revisionsrapport om granskning av resurser för särskilt stöd             163-181 
           Inom grundskolan 
 
15      Revisionsrapport om granskning av projektredovisning –                  182-191 
          Dalslandskommunernas kommunalförbund – för kännedom 
 
16       Motion om plan för ny grundskola – Ulf Hanstål (m)                          192-198 
 
17 Motion om valbarhet som nämndeman – Tomas Lindström (-)          199-203 
  
18  Medborgarförslag – utomhusgym med olika aktiviteter för träning     204-208 
 
19 Val av 8 ledamöter som nämndemän vid Tingsrätten från                 209-210 
           2016-01-01 --2019-12-31  - valberedningens förslag 
 
20 Nominering till länsstyrelsen  av ytterligare en vigselförrättare,                211 
           för perioden fram till 2018-12-31 
 
21 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Göran Ekman (s) 
           A.  ledamot i kommunfullmäktige,       
           B.  ordförande i valnämnden 
           C.  ledamot i Samordningsförbundet BÅDESÅ 
           D.  ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
           E.  ersättare i valberedningen 
           F.  suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB       
 
22 Avsägelse av uppdragen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
           samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden – Håkan Sandberg (FP) 
 
23  Fyllnadsval som ledamot i vård- och omsorgsnämnden  efter 
            Håkan Sandberg (FP) 
 
24       Fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
            Håkan Sandberg (FP)  
 
25  Sammanträdesdagar för 2016          212 
 
26 Fråga ställd till ordföranden i teknik- och fritidsnämnden angående        213 
           investeringen i Plantaget – från Lisbeth Vestlund (FP) 
 
27  Inkomna motioner, medborgarförslag,  interpellationer                           214-219                

och frågor                                                                                                 +sep.bilaga
     



              
 
 
28 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
 Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan 
 föregående möte 
 
 
 
29 Meddelanden 
 
             
 
   
Åmål den 22 september  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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