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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen  
den 23 mars 2016, 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 30 mars 2016, kl 14.00 
 

- Fastställelse av dagordningen      Bil/sid  
      
              
1 Information om bygg- och miljönämndens verksamhet –  

miljöchef Susanne Nordström, enhetschef för Tillväxtenheten  
Carl-Gustaf Bergenholtz och bygg- och miljönämndens 1:e vice  
ordförande Barbro Axelsson. 

 
2  Revidering av driftsbudget för år 2016 i Åmåls kommun 1-5  
 
3 Tids- och aktivitetsplan – Budget för 2017    6-8 
  
4 Inriktning för fortsatt arbete med skola för Förskoleklass –  9-15 

årskurs 6 i centralorten    
 
5 Välfärds- och folkhälsoprogram 2016-2019  16-34 
   
6 Revisionsrapport – kommunstyrelsens uppsikt, styrning och  35-52 
 ledning av teknik- och fritidsnämnden – kommunrevisionen - 
           kommunchefens yttrande 
 
7  Motion om våld i nära relationer – förslag till åtgärder   53-61 
 - Lisbeth Vestlund (FP)   
      
8 Motion om att utreda förutsättningarna för en strandpromenad  62-65 

längs Vänern i Åmål - Lisbeth Vestlund (FP) 



   
9  Medborgarförslag om ambassadör/ambassadörer   66-69 

för Åmål – Lisbeth Vestlund  
 

10  Medborgarförslag om Gamla staden – Ulrika Höjdén  70-73 
 
11 Medborgarförslag om att inrätta en äldreombudsman i Åmål –  74-82 

Lisbeth Vestlund 
 

12 Medborgarförslag om bättre vård till personer med ödem –  83-89 
Kerstin Karlsson 
 

13 Svar på interpellation om fastigheten Vågen 1 angående                 90-91 
kostnader/intäkter för 2015 och 2016, ställd till kommunstyrelsens  
ordförande från Håkan Sandberg (L). 

 
14 Fyllnadsval som nämndeman vid Tingsrätten efter Jan-Eric Thorin (L) 
 
15  Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor  92-93    
 
16 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
 Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal med mera sedan 
 föregående möte 
 
17  Meddelanden 
 

 
   
Åmål den 15 mars 2016 
 
 

Laila Andrén       

ordförande   

 
 

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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