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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen den 
26 november 2014, kl 17.30 (OBS tiden)  för behandling av nedanstående ärenden: 
 

- Hälsningsanförande och upprop 
 
- Kallelse och kungörelse 

 
- Tid och plats för justering samt val av två justerare 

Justering: Förslag onsdag 3 december 2014 kl 14.00 
 

      -   Fastställelse av dagordningen      Bil/sid 
  

 
1 Taxor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2015 1-6 
 
2         Taxor inom bygg- och miljönämndens verksamhet 2015 7-32 
 
3         Taxor inom kommunstyrelsens verksamhet 2015  33-36 
 
4 Taxor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2015 37-46 
 
5 Skattesats för Åmåls kommun 2015   47 
 
6 Borgensavgift för kommunala bolag för 2015  48-49 
 
7 Anslag för kommunfullmäktiges verksamheter 2015  50-52 
 
8 Anslagsbindningsnivå för budget 2015   53-54 
 
9 Driftsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2018  55-66 
 
10 Investeringsbudget för 2015    67-69 
 
11 Låneram för 2015    70-71 
 
12 Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 72-91 
 
13 Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2015  92-101 
 



14 Verksamhetsplaner för kommunstyrelsens förvaltningar 2015 102-129 
 
15 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2015 130-142 
 
16 Delårsbokslut, tertial 2,  2014 för Åmåls kommun  143-239 
   
17       Delårsbokslut 2014 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 240-259 
 
18       Gemensam överförmyndarnämnd – Bengtsfors, Åmåls, Säffle 260-284 

och Årjängs kommuner 
 
19       Komplettering av arvodesreglemente avseende överförmyndar- 285-287 
           nämnd och kulturutskott 
 
20 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun  288-301 
 
21 Ägardirektiv till Stadsnät i Åmål AB angående förtätning av 302-305 
 stamnät 
 
22 Delårsrapport januari-augusti 2014 – Samordningsförbundet 306-321 
 Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
 
23 Annonsering inför kommande mandatperiod  322 
 
           Valärenden (24 – 53) 
 
24 Ordningen för ersättarnas inkallande i styrelse och nämnder              Bilaga: 
 under perioden 2015-2018 jämte notering om samverkan                   Valberedningens 
           protokoll 
 

25 Val av kommunstyrelse – 11 ledamöter och 11 ersättare, ordförande,          -”- 
 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden  
 2015-01-01—2018-12-31 
 
26 Val av barn- och utbildningsnämnd – 9 ledamöter och 9 ersättare,               -”- 
 ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för 
 perioden 2015-01-01—2018-12-31 
 
27 Val av bygg- och miljönämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande      -”- 
 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 
 2015-01-01—2018-12-31 
 
28 Val av vård- och omsorgsnämnd - 9 ledamöter och 9 ersättare,                   -”- 
 ordförande, 1:e vice ordförande och 2 :e vice ordförande för 
 perioden 2015-01-01—2018-12-31 
 
29 Val av valnämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande, 1:e vice 
 ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2015-01-01—2018-12-31  -”- 
 
 
 



30 Val av ledamöter i teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål – 6 ledamöter         -”- 
 och 6 ersättare för perioden2015-01-01—2018-12-31 samt val av  
 ordförande för perioden 2015-01-01—2016-12-31. 
 
31 Val av överförmyndarnämnd – 2 ledamöter och 2 ersättare och ordförande      -”- 
 för perioden 2015-01-01—2018-12-31, samt vice ordförande för 2015-01-01- 
          -2015-12-31. 
 
32 Val av krisledningsnämnd – 5 ledamöter och 5 ersättare, ordföranden,  
          1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden 2015-01-01-   -”- 
           -2018-12-31 
 
33 Nominering av en auktoriserad revisor och en ersättare samt val av två            -”- 
 lekmannarevisorer i Åmåls Kommunfastigheter AB från ordinarie årsstämma 
 2015 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 
 
34 Entledigande av nuvarande styrelse från och med 2015-01-01 och val av         -”-  
           ny styrelse för Åmåls Kommunfastigheter AB – 7 ledamöter och  
 7 suppleanter, ordförande och vice ordförande, för perioden 2015-01-01 
 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 
 
35 Nominering av en auktoriserad revisor och en ersättare samt val av två            -”- 
 lekmannarevisorer i Stadsnät i Åmål AB från ordinarie årsstämma 
 2015 till ordinarie årsstämma efter nästa kommunalval 
 
36 Entledigande av nuvarande styrelse från och med 2015-01-01 och val av         -”- 
           ny styrelse för Stadsnät i Åmål AB – 5 ledamöter och 5 suppleanter,  
           ordförande och vice ordförande, för perioden 2015-01-01 till ordinarie  
           årsstämma efter nästa kommunalval 
 
37 Entledigande av nuvarande styrelse från och med 2015-01-01 och val av        -”- 
           ny styrelse för Jollen i Åmål AB – 5 ledamöter, ordförande och vice  
           ordförande, för perioden 2015-01-01 till ordinarie årsstämma efter nästa 

kommunalval 
 
38 Val av en ledamot och en ersättare i Fyrbodals kommunalförbund                   -”- 
 för mandatperioden 2015-2018 
 
39 Val av en revisor till Fyrbodals kommunalförbund för mandatperioden             -”- 
 2015-2018 
 
40 Val av två ledamöter och två ersättare i Dalslandskommunernas                     -”- 
 kommunalförbund för mandatperioden 2015-2018 
 
41 Nominering av revisor i Dalslandskommunernas kommunalförbund                 -”- 
 för mandatperioden 2015-2018 
 
42 Val av en ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors,               -”- 
 Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng för mandatperioden 2015-2018 
 



43 Val av en ledamot till valberedningen i Dalslands Turist AB för                        -”- 
 mandatperioden 2015-2018 
 
44 Nominering av 2 ledamöter till styrelsen för Dalslands Turist AB                     -”- 
 för mandatperioden 2015-2018 
 
45 Nominering av lekmannarevisor i Dalslands Turist AB för tiden                       -”- 
 2015-2018 
 
46 Val av ombud till Dalslands Turist AB:s stämmor under mandatperioden        -”- 
 2015-2018 
 
47       Val av 8 nämndemän vid tingsrätten för tiden 2015-2018                                -”- 
 
48       Förslag på förordnande av vigselförrättare för tiden 2015-2018                       -”- 
 
49 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare att ingå i styrelsen för Stiftelsen                -”- 
 Årbols skolmuseum samt en godkänd revisor för tiden 2015-2018. 
 
50 Val av en ledamot och en suppleant att ingå i styrelsen för Dalslands             -”- 
 Kanal AB för tiden 2015-2018 
 
51 Val av en ledamot och en ersättare att ingå i styrelsen för Åmåls                    -”- 
 Teaterförening för tiden 2015-2018 
 
52 Nominering av begravningsombud för 2015-2018                                            -”- 
 
53 Gode män vid lantmäteriförrättningar – 3 inom tätort och 3 inom område        -”- 
 för jordbruk och skogsbruk för tiden 2015-2018  
           -------------- 
 
54 Inkomna motioner, medborgarförslag,  interpellationer  
          och frågor 
 
55 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
 Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan 
 föregående möte 
 
56 Meddelanden 
 

 
Åmåls kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuners och 
Landstings Kongress 2015  (val kommer att förrättas i anslutning till mötet) 
 
Åmål den 18 november 2014 
 

Laila Andrén  Irene Larsson    

ordförande kommunsekreterare 

 
 



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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