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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde  i Stadshuset   onsdagen  

den 24 september 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 1 oktober 2014,  kl 14.00 på stadshuset. 
 

- Fastställelse av dagordningen                                                          Bil/sid                                                                                                                                                

   

 

1       Extra anslag för överförmyndarverksamhet 2014      1-2 

 

2        Budgetmedel för projekt 2117 och 2123 – tillväxtenheten       3-5 

   

3  Äskande om anslag utöver ram år 2014 och utökad ram          6-10 

         2015 avseende simhallen, teknik- och fritidsnämnden 
 

4  Extra anslag till utbetalning av särskilt driftbidrag, vägar    11-14 

         i Åmåls kommun 

 

5 Omfördelning av investeringsmedel avseende räddnings-      15-17 

 tjänsten 

 

6 Ekonomisk uppföljning efter april 2014 – teknik- och            18-22 

 fritidsnämnden 

 

7      Uppräkningsmodell Dalslands Turist AB                                 23-29 

         

8       Uppdrag angående fastigheten Berget 1 (EFS-kyrkan)         30-34 
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9 Flytt av biografen Saga 35-37 

 

10    Antagande av detaljplan för Södergården, Gustavsberg          38-91 

        och Vänsberg i Tössebäcken, Åmåls kommun 

  

11  Reviderat reglemente för partistöd                                             92-97 

 

12     Revidering av skolskjutsreglemente                                            98-106 

 

13     Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunal-        107-143 

          förbund 2015 

 

 

14     Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av             144-160 

         Årsredovisning 2013  

 

  

15    Revisionsrapport om lönerutin 161-177 

 

16    Bildande av kommunalt bolag enligt exploateringsavtal           *) 

        avseende Måkeberg 

          

 

17 Motion om trafikdag i Åmåls kommun 178-181 

 

18 Motion om genusmedveten snöröjning  182-186 

 

19 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder i           187-192 

 Västra Åsen-området 

 

20     Avsägelse av uppdrag i bygg- och miljönämnden – 

          Claes Hedqvist (C) 

 

21    Fyllnadsval – ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande   

        i bygg- och miljönämnden efter Claes Hedqvist (C) 

  

22     Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer         193-195                          

  och frågor 

 

*)   Ärendet behandlas vid extra kommunstyrelsemöte den 24 september 

       Handlingar delas ut vid KF-mötet. 
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23 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslands- 

 kommunernas Kommunalförbund och Kommunalför- 

 bundet Fyrbodal m m sedan föregående kommunfullmäktigemöte 

 

 

24   Meddelanden    

 

 

Åmål den  16 september 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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