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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen  
den 25 maj 2016, 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 1 juni 2016, kl 15.30 
 

- Fastställelse av dagordningen       
  
  
 Bilaga/sid  

      
1 Information av eleverna Anna Hjort, Lina Widedal, Alexandra Skog  
 och Michaela Johansson om deras UF-företag Creative Child,  
 Barn- och fritidsprogrammet 3, Karlbergsgymnasiet 
 
2 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål,  1-56  
 Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) 
 
3 Ansökan om partistöd samt redovisning av erhållet partistöd för  57-67 
 2015 – politiska partier i Åmål  
 
4 Hantering av skolhälsovårdsjournaler 2016 68-71 
 
5 Motion – Specialpedagoger åt samtliga förskolor i kommunen  72-80 
 oavsett huvudman – Sven Callenberg (C), Ulla Berne (M),  
 Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell (KD) 
 
6 Medborgarförslag – Informationstavla vid folkparken Furuhäll  81-84 
 – Sten Lindström, Åmål  
 
7 Medborgarförslag – Sätt upp skyddsstaket längs järnvägen  85-89 
 sträckan Norrtull-Brohålet – Sten Nilsson, Åmål  



 
 
8  Svar på interpellation ställd till teknik- och fritidsnämndens ordförande  90-91 
 Mikael Norén (S) från Jan-Eric Thorin (L) angående genomförande  
 av Trafikdag 
 
9 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande  92 
 Michael Karlsson (S) från Kjell Kaså (C) angående årshyra för  
 fastigheten Vågen 1 (Seaside, Hamncompaniet)  
 
10 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Teknik- och fritidsnämnden 
  – Patrik Edvinsson (S) 
 
11 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden  
 – Namita Magnusson (M) 
 
12 Avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag i Åmåls kommun  
 – Nina Lindberg (M) 
 
13 Avsägelse av uppdrag som förtroendevald revisor i Åmåls kommun 
 – Inga Engström (S) 
 
14 Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter  
 Barbro Axelsson (S) 
 
15 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor      
      
16 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 
 Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal med mera sedan 
 föregående möte 
 
17 Meddelanden 
 
 
 
Åmål den 17 maj 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 inte kan närvara vid  
sammanträdet ombeds snarast ringa ovanstående telefonnummer eller via e-post 
ida.tornestrand@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. 

mailto:ida.tornestrand@amal.se

