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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset, onsdagen  
den 22 mars 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 29 mars kl 15.00 
 

- Fastställelse av dagordningen     
 
 
 Bilaga/sid
   

  
§ 1 Information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen med besök av: 
 - Egon Frid, ledamot kollektivtrafiknämnden 
 - Jan Efraimsson, tjänsteman avd. kollektivtrafik och infrastruktur 
 - Annika Håkansson, ledamot Västtrafiks styrelse 
 - Jennifer Elsren, kommunteam Västtrafik 
    
§ 2 Upphävande av samtliga tomtindelningar och fastighetsplaner inom   1-15 
 Åmåls kommun 

Föredragande: enhetschef tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz 
 
§ 3 Avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och Åmåls kommuner 16-97 
 Föredragande: renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 
 
§ 4 Ombudgetering från barn- och utbildningsnämnden till kommun- 98-100 
 styrelsens personalenhet av 2017 års budget för fackliga företrädare  
 
§ 5 Svar på medborgarförslag om att införa fria resor för pensionärer med  101-106 
 kollektivtrafik i Åmåls kommun – Monica Lindstrand 
 
 
 
 



§ 6 Svar på medborgarförslag om att Åmåls kommun erbjuder sina äldre  107-111 
 och funktionshindrade invånare fria bussresor inom kommunen 
  – Ulla Krokström 
 
§ 7 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag från Sahir Al Dousari (S)   --- 
 (ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsens tillväxt-och 

arbetsmarknadsutskott, ersättare i teknik- och fritidsnämnden och suppleant 
  i Åmåls kommunfastigheter AB) 
 
§ 8 Svar på interpellation av kommunstyrelsens ordförande  på bordet 
 Michael Karlsson (S) om Åmåls kommuns tankar idag angående  
 bland annat skolavslutningar och luciafirande i kyrkor ställd av  
 Tomas Lindström (-) 
 
§ 9 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och   112 
 frågor   

      
§ 10 Rapport angående beslut och åtgärder inom Kommunalförbundet   --- 
 Fyrbodal m.m. sedan föregående möte 
 
§ 11 Meddelanden      --- 
 
 
Åmål den 14 mars 2017 
 
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. Den ersättare som står i tur att tjänstgöra 
kommer då att kallas. Anmälan om förhinder går även att göra till kommunens växel, tel 
17000.  

mailto:ida.tornestrand@amal.se

