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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset   tisdagen  

(obs dagen) den 29 april 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 tisdag 6 maj 2014,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen                                                          Bil/sid                                                                                                                                                

   

1       Tilläggsbudget för investeringar 2014     1-4 

 

2 Övertagande av mattransporter i egen regi – ombudgetering      5-7 

 och finansiering 2014         

 

3 Direktiv om projektering av fibernät på landsbygden     8-13   

 

4      Revidering av bolagsordning för Stadsnät i Åmål AB                 14-18 

        (under namnändring från Fastighetsbolaget Åmåls Nygård AB)    

 

5      Revidering av ägardirektiv för Stadsnät i Åmål AB                    19-21 

        (under namnändring från Fastighetsbolaget Åmåls Nygård AB) 

         

6       Revisionsrapport – årlig övergripande granskning, 2013,          22-52 

         av nämnder och styrelsen – yttranden från kommunstyrelsen 

         barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden och 

  vård- och omsorgsnämnden  

 

7 Motion – sänkt hastighet i Åmåls kommun                                   53-58 

 

8      Motion om ansvarig tjänsteman för tillgänglighetsfrågor           59-64 
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9       Medborgarförslag om sommarsimskola      65-69 

 

10    Fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsen efter Tina Carlson (V)  

 

11  Fyllnadsval – ledamot och 1:e vice ordförande i barn- och 

         utbildningsnämnden efter Tina Carlson (V) 

 

12 Fyllnadsval – ledamot i valnämnden efter Tina Carlson (V) 

 

13 Fyllnadsval – nämndeman vid Tingsrätten efter Tina Carlson (V) 

 

14    Fyllnadsval – ersättare i valberedningen efter Tina Carlson (V)  

           

15     Avsägelse av politiska uppdrag – Hans Andersen (S) 

 

16 Förteckning över inneliggande motioner och medborgar-   70-73 

 förslag 

 

17     Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer       74                     

 och frågor 

 

18 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

19 Meddelanden    

 

Åmål den  17 april 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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