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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset  onsdagen  

den 26 mars  2014, 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 2 april 2014,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen 

 

  Bil/sid 

1       Anna Lundin, Utvecklingsenheten,  informerar  

          om kommande manifestation om allas lika värde 

 

2 Årsredovisning för Åmåls Kommunfastigheter AB 1- 22   

 för 2013  - vd Magnus Dalsbo                                                                                            
 

 

3 Årsredovisning för Fastighetsbolaget Åmåls-Nygård AB 23-39   

 för 2013 – vd Magnus Dalsbo   
    

 

4       Information om Åmåls kommuns årsredovisning för 2013 –   40  

          - ekonomichef Patrik Eurenius 

 

5       Beslut om synnerliga skäl enligt god ekonomisk hushållning    41-42   *) 

         beträffande nedskrivning av värdet på aktierna i Fastig- 

         hetsbolaget Åmåls-Nygård AB, samt resultatbelastning av 

         ej genomfört fastighetsunderhåll 2013  

  

*)  Ärendet behandlas i extra KS den 19 mars – protokoll delas ut vid mötet 
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6       Revisionsberättelsen för 2013 och revisorernas redogörelse       42 A            

          - kommunrevisionens vice ordförande Inga Engström 

 

7       Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2013 

 

8 Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 2013 

 

 

9 Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden 2013     

 

 

10 Ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden för 2013 

 

 

11 Ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål för  

        2013 

 

12 Ansvarsfrihet för valnämnden för 2013 

 

 

13 Ansvarsfrihet för överförmyndare 2013 

 

 

14 Ansvarsfrihet för fullmäktigeberedningen för översyn av  kommunala råd  

         samt beredningen för utvärdering av den politiska organisationen för 2013  

 

 

15 Årsredovisning för 2013 för Åmåls kommun  43 
                                                                                                 + separat bilaga 

 

16  Bokslut för teknik- och fritidsnämnden 2013 avseende              44-64 

         Åmåls kommuns del 

 

17  Revidering av taxor och avgifter – kost 2014  65-68 

 

18     Reviderad budget för 2014 avseende kost/skolmåltider  69-71  

 

19 Revisionsrapport – Styrning, ledning och bemannings-             72-88 

        planering – yttrande 

 

20    Revisionsrapport – kommunens informationsansvar för           89-117 

         ungdomar upp till 20 år – yttranden 
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21 Medborgarförslag – kollektivtrafik på landsbygden               118-124    
   

              

22  Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens                  125-126 

         ordförande angående verkställighet av bifallda motioner 

 

 

23   Svar på interpellation ställd till vård- och omsorgsnämn-      127-131 

          dens ordförande angående ekonomin för vård- och omsorgs-, 

          nämnden, hemtjänst, m m 

 

24 Avsägelse av politiska uppdrag – Hans Elvingsson (M) 

 

   

25    Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer            132-133 

 och frågor 

 

 

26 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

27 Meddelanden   

 

                              

Åmål den  18 mars 2014 

 

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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