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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen den 
17 december, 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 måndag 22 december 2014 kl 14.00 
 

      -   Fastställelse av dagordningen      Bil/sid 
  

 
1       Taxa för räddningstjänsten 2015   1-3   

 
2         Utökad borgensram till Åmåls Kommunfastigheter AB  4-5 
  
3 Ägardirektiv till Åmåls Kommunfastigheter AB om  6-7 
           finansiering för ersättningsskola för Rösparksskolan    
 
4         Jämställdhets- och mångfaldsplan för Åmåls kommun  8-25    
 
5          Lönepolitiskt program för Åmåls kommun   26-40   
 
6 Ändring i organisation gällande färdtjänst – överförande av  41-46 
           verksamheten från vård- och omsorg till kommunstyrelsen   
 
7 Utredning av asylboende i kommunal regi – information 47-69  
 
8  Revisionsrapport om överförmyndarverksamheten  70-88 
 
9 Återrapport av uppdrag gällande miljöcertifiering - Åmåls  89-91 
           Kommunfastigheter AB 
 
10 Delårsrapport, januari-juni 2014 för Fyrbodals kommunalförbund 92-118 
 
11 Delårsrapport, januari-juli 2014 för Dalslandskommunernas  119-173 
           Kommunalförbund 
 



 
12 Svar på motion från Sven Callenberg (C) angående konsekvens- 174-191 
           utredning av kraven på avloppshanteringssystem på landsbygden        
 
13       Svar på motion från Lisbeth Vestlund (C) angående solel  192-194 
 
14 Svar på medborgarförslag angående utbyggnad av pakerings- 195-198 
           platsen vid Karlbergsgymnasiet 
 
15 Svar på medborgarförslag angående införande av minsta avstånd 199-209 
          mellan bostad och vindkraftverk samt upprättande av bullerkarta 
 
16 Svar på medborgarförslag angående check till nyinflyttade 210-214 
 
17 Svar på interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 215 
           ordförande angående Rösparksskolan 
 
18 Inkomna motioner, medborgarförslag,  interpellationer  
          och frågor 
 
19 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
 Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal m m sedan 
 föregående möte 
 
20 Meddelanden 
 

 
   
Åmål den 9 december 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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