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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, 
onsdagen den 31 augusti 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 7 september kl 15.00 
 

- Fastställelse av dagordningen       
  
 Bilaga/sid  

      
 
1 Tertialrapport - Ekonomisk prognos efter april 2016 1-22 
 
2 Tertialrapport för teknik- och fritidsförvaltningen efter april 2016 23-38 
  
3 Årsredovisning 2015 för Fyrbodals kommunalförbund 39-100 
 
4 Revisionsrapport och ansvarsfrihet för ledamöter i Fyrbodals  101-107 
 kommunalförbund direktion 
 
5 Revidering av skolskjutsreglemente 108-118 
 
6 Åmåls kommuns policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet 119-122 
 
7 Motion angående parkeringssituationen för hemtjänstens personal  123-129 
 – Jan-Eric Thorin (FP) 
 
8 Medborgarförslag angående inrättande av bokbuss i Åmåls kommun 130-133 
  – Marie Johansson, Tösse 
   

  



  
 Bilaga/sid 

 
9 Medborgarförslag angående större parkeringsplats vid skola/fritids i  134-139 
 Fengersfors – Camilla Niemi, Fengersfors 
 
10 Medborgarförslag angående avbrytande av beslut om upprustning av  140-156 
 Plantaget. Upprustning istället enligt förslaget ”Från Gamla stadens torg  
 1643 till Rådstugeparken 2015” – Håkan Sandberg med flera Åmålsbor 
 
11 Medborgarförslag angående Plantaget (paviljong) 157-162 
  – Lisbeth Vestlund, Åmål  
 
12 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Åmåls kommunrevision  
 - Holger Jonasson (kd) 
 
13 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 - Robbin Larsson (v) 
 
14 Förslag till verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunal- 163-212 
 förbund 2017 (handling från kommunstyrelsen 24 aug delas ut vid mötet) 
 
15 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor  213-217

    
      
16 Rapport angående beslut och åtgärder inom Dalslandskommunernas 218-2 21 
 Kommunalförbund och Kommunalförbundet Fyrbodal med  
 mera sedan föregående möte 
 
  
 
Åmål den 23 augusti 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. 
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