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Tfnau § 27 Dnr Tfnsa 2011-000184 

Parkeringsövervakning i Säffle kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 

Jerome Davidsson (S) inkom den 27 april 2009 med en motion angående inrättande av 

parkeringsvakter i Säffle kommun.  

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 23 november 2009, § 86, föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till att det i samband med 

utvecklingsarbetet av Säffle centrum lagts fram förslag om att parkeringssituationen i 

centrum behöver förbättras.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att bifalla motionen och gav 

teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att upphandla och teckna avtal om 

parkeringsövervakning. 

 

Vid dagens sammanträde informerade Niklas Ekberg om policy för kommunal 

parkeringsövervakning i Säffle kommun. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

 

_________________
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Tfnau § 28 Dnr Tfnsa 2011-000067 

Motion om källsortering av hushållsavfall, Åmål 

 
Ärendeberedning 
 

Miljöpartiet de Gröna i Åmål inkom med en motion, daterad 3 december 2010 till 

kommunfullmäktige om källsortering av hushållsavfall. Motionärerna föreslår att 

kommunen tar fram jämförande beräkningar mellan nuvarande system för hantering 

av hushållsavfall samt källsortering i röda och gröna påsar för biogasproduktion vid 

TRAAB i Båberg eller annan produktionsanläggning. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion från Miljöpartiet de Gröna i Åmål, 2010-12-03 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-01 

 

Yrkanden 
 

Patrik Sandvall (M) yrkar att ytterligare tre frågor utreds: 

               1.  Hur skall vi värdera energi i kraftverk kontra fordon? 

                  2.  Vilken koldioxidekvivalent skall användas för det ”sparade” NPK-gödslet? 

3.  Hur skulle separatinsamling påverka resultatet? 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ovanstående tre frågor utreds vidare och att 

ärendet återupptas vid nämndens sammanträde i maj. 

 

___________________ 
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Tfnau § 29 Dnr Tfnsa 2011-000186 

Slamhantering i Säffle - Åmåls va-verk 

 
Ärendebeskrivning 
 

Beskrivning av Säffle och Åmåls nuvarande slamhantering samt presentation av en 

gemensam tänkbar framtida slamhantering. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-02 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden fattar principbeslut i frågan om ett gemensamt 

slamsamarbete och presenterar förslaget i sina respektive kommuner. Vid positivt 

beslut krävs att beslut fattas om utredning av såväl teknisk som administrativ natur. 

 

___________________ 
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Tfnau § 30 Dnr Tfnsa 2011-000187 

Granskning av taxor m m inom va-verksamheten i Säffle  

och Åmål 

 
Ärendebeskrivning 

 

Säffle och Åmåls taxor inom va-verksamheten skiljer sig avsevärt åt. Båda taxorna 

bör ses över med avseende på verklig kostnad för anslutning och därefter korrigeras 

årligen via index.  

 

I Åmål har under senare år en debatt om vattenmätares existens förts på politikernivå. 

Fokus har varit på de kostnader som vattenmätarbyten och debitering betingar. Ett 

fåtal kommuner har testat mätarlöst system, med enbart fasta kostnader, med motivet 

att de fasta kostnaderna utgör den huvudsakliga delen för erhållande av vatten- och 

avloppstjänster. Således en helt annan uppfattning än den Säffles politiker ansluter sig 

till. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-04 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar  

 

1.  En fördjupad studie får startas med mål att taxor skall tas fram som speglar dagens  

     regelverk och kostnader. 

 

2.  Speciellt bör taxor i omvandlingsområden studeras. 

 

3.  Vattenmätarlöst system avvisas. 

 

____________________
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Tfnau § 31 Dnr Tfnsa 2011-000046 

Svar på motion angående avverkning av tätortsnära skogar  

 
Ärendebeskrivning 
 

Ann Mlakar (S) med flera inkom den 13 december 2010 med en motion där de yrkar 

att arbetet med att förnya liggande skogsbruksplan påbörjas så snart som möjligt, att 

fram till den nya planen är antagen ska ingen avverkning ske, att man på en karta 

tydligt markerar de tätortsnära skogarna och att det utreds om inkomsterna från 

avverkning inom de tätortsnära skogarna ska tillfalla kommunen och inte en enskild 

nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion från Ann Mlakar (S) med flera, 2010-12-13 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1.  Som svar på motionen rörande avverkning i tätortsnära skogar hänvisas till 

     den gröna skogsbruksplan som antagits av kommunfullmäktige. 

 

2.  Arbetet med en ny skogsbruksplan innefattar en bred sammansättning. 

 

3.  Kommunstyrelsen tillfrågas var intäkter och kostnader för skogsbruket ska 

    hanteras. 

 

4.  Härmed får motionen anses besvarad. 

 

___________________ 
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Tfnau § 32 Dnr Tfnsa 2011-000162 

 

Ansökan om bidrag för upprustning av Svanskogs Folkets Hus 

 
Ärendebeskrivning 

 

Svanskogs Folketshusförening har den 23 mars 2011 inkommit med en skrivelse om 

begäran om kommunalt stöd för byte av golv i nedervåningen av lokalen pga 

vattenskador. Föreningen ansöker om upprustningsbidrag hos Boverket.  

 

Förutsättningen för att Boverket ska kunna ta upp föreningens ansökan till 

bidragsbedömning är att kommunen ställer sig bakom ett kommunalt stöd av minst 

30% av kostnaden.  

 

Ett beslut från Boverket väntas under maj månad 2011. Föreningen har 

kostnadsberäknat åtgärden till 226 000 kronor, vilket innebär ett kommunalt stöd av 

67 800 kronor. Föreningens insats är 20 % av totalkostnaden. 

 

Beslutsunderlag 
 

Skrivelse från Svanskogs Folketshusförening, 2011-03-23 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-04 

 

Yrkanden 

 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Patrik Sandvall (M) yrkar att medel beviljas under förutsättning av stöd från Boverket 

samt föreningens eget bidrag.  

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

1.  Nämnden ställer sig bakom Svanskogs Folketshusförenings ansökan om  

     kommunalt bidrag. 

 

2.  Ur bidrag till samlingslokaler beviljas medel på 67 800 kronor för nämnda 

     ansökan under förutsättning av stöd från Boverket samt föreningens eget  

     bidrag. 
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3.  I samband med budgetprocessen inför 2012 äskas erforderliga medel. 

 

______________________ 



 PROTOKOLL 9(20) 
 Teknik- och fritidsnämndens 

  arbetsutskott 

 2011-04-12 

 ________________________________________________________________________________________________________  
   
   
……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 

   
 

 

 

Tfnau § 33 Dnr Tfnsa 2011-000066 

Motion om klockan på torget i Åmål 

 
Ärendebeskrivning 
 

Jan-Eric Thorin (FP) har till kommunfullmäktige i Åmål inlämnat en motion daterad  

6 december 2010 rörande klockan på torget i Åmål. Anledningen är att den inte har 

fungerat på ena sidan på länge och är täckt med plast på denna sida. 

 

Klockan är en gång i tiden skänkt av Lions Club i Åmål och en beräknad kostnad till 

ca 17 000 kronor för att laga klockan har angivits. Motionären har även en undran om 

Lions Club återigen kan skänka bidrag till att laga klockan. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen har, utifrån motionärens inrådan, vänt den delen av 

klockan som fungerar ut mot gatan och ersatt plasten på baksidan av klockan med en 

täckplåt som kommer att markeras med text om kommunens hemsida www.amal.se. 

 

Dessutom har Lions Club kontaktats för att efterhöra om ett eventuellt bidrag till en ny 

eller renovering av befintlig klocka. Lions meddelar dock att klubben har andra 

åtaganden som för tillfället är prioriterade. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion från Jan-Eric Thorin (FP), 2010-12-06 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-11 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta 

 

1. De åtgärder som teknik- och fritidsförvaltningen genomfört är tillräckliga. 

 

2.  Om klockan stannar helt ska ansvarig nämnd ge förslag på ny åtgärd. 
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3.  Härmed får motionen anses besvarad. 

 

_____________________ 
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Tfnau § 34 Dnr Tfnsa 2011-000064 

Motion om röjning längs elljusspåret i Örnässkogen, Åmål 

 
Ärendebeskrivning 
 

Jan-Eric Thorin (FP) har till kommunfullmäktige i Åmål inlämnat en motion daterad  

6 december 2010 rörande oordning i Örnässkogen. Anledningen är att det ligger träd, 

buskar m m som är kvar efter en röjning som gjordes för ett antal år sedan. 

Motionären efterfrågar en ”städning” av skogen, särskilt längs elljusspåret. 

 

Beslutsunderlag 

 

Motion från Jan-Eric Thorin (FP), 2010-12-06 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta 

 

1.  De ”städåtgärder” som vidtagits i samband med röjning och gallring av 

     Örnässkogen anses tillräckliga. 

 

2.  En risfri zon av två (2) meter från motionsspåren ska iordningställas. 

 

3.  Med denna skrivelse anses motionen besvarad. 

 

_______________________
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Tfnau § 35 Dnr Tfnsa 2011-000018 

Motion om deltagande i skräpplockardagar 2011 

 
Ärendebeskrivning 
 

Barbro Spjuth (M) har till kommunfullmäktige i Åmål inlämnat en motion daterad  

26 maj 2010 rörande arbetet med att organisera skräpplockardagar 2011 i Åmål. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål vill nu efterhöra om Säffle kommun är 

intresserad av en samordnad skräpplockardag under ledning av den gemensamma 

teknik- och fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion från Barbro Spjuth (M), 2010-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Åmål, 2010-12-07, § 305 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om gemensamma skräpplockardagar  

i Åmål och Säffle kommun. 

 

______________________
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Tfnau § 36 Dnr Tfnsa 2011-000112 

Projektansökan gällande samverkan Säffle-Åmål boxare, brottare 

och skateare 

 
Ärendebeskrivning 
 

Åmål-Säffles boxningsklubb har sedan januari 2010 utvecklats och vuxit och har idag 

80 aktivt tränande ungdomar. Antalet ökar hela tiden vilket bl a medfört att antalet 

ledare fått utökas.  

 

Klubben söker nu stöd för ett projekt där målgruppen är alla de ungdomar som inte 

”vet” vad de skall göra, ungdomar med destruktiva hemmiljöer utan stöttning eller 

ekonomiska resurser. Klubben beräknar kunna ta emot 100 elever per vecka från 

Säffle och Åmåls kommuner, men även från de närliggande kommunerna. 

 

Planer finns även på att utöka lokalerna tillsammans med brottning och skateboard. 

 

Beslutsunderlag 
 

Skrivelse från Åmål-Säffles boxningsklubb, 2011-02-11 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-08 

 

Yrkanden 

 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Patrik Sandvall (M) yrkar att det i beslutet framgår att hyresbidraget belastar Åmåls 

kommun. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att stödja Åmål/Säffle boxningsklubb i sitt arbete 

med att samordna de tre verksamheterna boxare – brottare – skateare i samma lokal 

vid Nilfisk i Åmål och att hyresbidraget belastar Åmåls kommuns föreningsbidrag. 

 

____________________ 
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Tfnau § 37 Dnr Tfnsa 2011-000188 

Separering av fastigheters dagvatten från spillvattennätet 

 
Ärendebeskrivning 
 

VA-verket i Åmåls kommun har undersökt vilka fastigheter där, trots tidigare 

uppmaning till fastighetsägaren, separering av dagvatten från spillvatten ej 

genomförts. Första uppmaningen sändes ut 2002, en påminnelse sändes ut 2004 och  

i oktober 2010 gick en information ut till berörda fastighetsägare med anmodan att 

senast 31 december 2011 genomföra en separering. Trots detta återstår ett antal 

fastigheter som ej genomfört åtgärden. 

 

Att dagvatten belastar spillvattennätet kan vara en bidragande orsak till 

källaröversvämningar, då spillvattennätet ej är dimensionerat för att klara både spill- 

och dagvatten. Dagvattnet skall och behöver inte rensas genom avloppsverkets 

försorg, utan ska istället ledas direkt ut i de naturliga vattendragen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-05 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att tillskriva de berörda fastigheterna som ej har 

separerat dagvatten från spillvattennätet samt att justera datumet till den 31 december 

2012, då fastighetsägare har tid på sig att genomföra åtgärden. 

 

__________________ 
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Tfnau § 38 Dnr Tfnsa 2011-000185 

Förslag till detaljplan för del av Åmål 2:1, Måkeberg och Norra 

Hamnplan, Åmåls kommun 

 
Ärendebeskrivning 

 

Förslag till detaljplan för del av Åmål 2:1, Måkeberg och Norra Hamnplan har från 

PIN-enheten (Planering-Infrastruktur-Näringsliv), Åmåls kommun översänts till 

teknik- och fritidsnämnden för samråd. 

 

Syftet med planen är att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och service  

i närhet till Åmåls centrum och kommunikationer. Avsikten är att skapa ett förtätat 

boende med centralt läge, mycket god tillgänglighet, höga estetiska och 

attraktionsvärden.  

 

Planområdet/fastigheten Åmål 2:1 är till största delen obebyggd frånsett tre mindre 

byggnader samt en pumpstation. 

 

Vid dagens sammanträde informerar Tommy Jingfors om ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
 

Samrådshandling, Åmåls kommun, 2011-03-10 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

____________________
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Tfnau § 39 Dnr Tfnsa 2011-000189 

Budget 2012 – 2014 

 
Ärendebeskrivning 
 

Information om tidplan för budgetarbete samt ramar 2012 – 2014.   

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-12 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

___________________ 
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Tfnau § 40 Dnr Tfnsa 2011-000190 

Strategier vid framtida översvämningar 

 
Ärendebeskrivning 
 

De två senaste åren har både Säffle och Åmåls kommuner drabbats av stora 

översvämningar, s k 100-års regn. Ett 100-års regn innehåller sådana stora 

regnvolymer att det beräknas komma med 100 års intervall. 

 

 I förvaltningen är ambitionen att skapa en organisation och beredskap som klarar av 

att hantera nästa eventuella översvämning på ett effektivt sätt. Att förhindra skador i 

ett s k 100-års regn är omöjligt, men förvaltningens målsättning är att lindra 

skadeverkningarna för både fastighetsägare och kommun. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-05 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens strategier för 

framtida översvämningar samt överlämna dokumentet till kommunstyrelserna i Säffle 

och Åmål för godkännande. 

 

______________________



 PROTOKOLL 18(20) 
 Teknik- och fritidsnämndens 

  arbetsutskott 

 2011-04-12 

 ________________________________________________________________________________________________________  
   
   
……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 

   
 

 

 

Tfnau § 41 Dnr Tfnsa 2011-000191 

Koppeltvång på hundar i Åmåls kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 

Den tidigare samhällsbyggnadsnämnden i Åmål har uppmärksammat problem med  

ej kopplade hundar på offentlig platsmark. Dåvarande ordföranden Thomas Olson  

har deltagit i en utbildningsdag på Länsstyrelsen för att lära mera om frågeställningen 

kopplat till den lokala ordningsstadgan och inlämnat en skrivelse till teknik- och 

fritidsnämnden i ärendet. 

 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen i Åmål är ansvarig för den lokala 

ordningsstadgan i Åmål, föreslås att Thomas Olsons skrivelse överlämnas för  

vidare hantering och beslut till kommunstyrelsen i Åmål. 

 

Beslutsunderlag 
 

Skrivelse från Thomas Olson, 2011-04-03 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-05 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar överlämna Thomas Olsons skrivelse till 

kommunstyrelsen i Åmål för vidare hantering och beslut. 

 

______________________



 PROTOKOLL 19(20) 
 Teknik- och fritidsnämndens 

  arbetsutskott 

 2011-04-12 

 ________________________________________________________________________________________________________  
   
   
……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 

   
 

 

 

Tfnau § 42 Dnr Tfnsa 2011-000135 

Ev försäljning av fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3 - påverkan på det 

rörliga friluftslivet 

 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott i Åmåls kommun har till teknik- och fritidsnämnden 

Säffle-Åmål remitterat ärendet om hur en eventuell försäljning av rubricerade 

fastigheter påverkar det rörliga friluftslivet och föreningslivet vid Hanebol och 

brukshundklubbens verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
 

Protokoll kommunstyrelsens tillväxtutskott Åmål, 2011-03-08, § 51 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsens tillväxtutskott i Åmåls 

kommun besluta 

 

1.  Marken på fastigheterna Tjuke 1:2 och 1:3, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv  

     och framtida användningsområden, behålls i kommunens ägo. 

 

2.  Möjligheten undersöks att avstycka bostaden med lämplig tomt och Åmåls 

     Brukshundklubbs möjlighet och intresse att förvärva bostaden efterhöres. 

 

______________________ 



 PROTOKOLL 20(20) 
 Teknik- och fritidsnämndens 

  arbetsutskott 

 2011-04-12 

 ________________________________________________________________________________________________________  
   
   
……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 

   
 

 

Tfnau § 43  

 

Information och rapporter 
 

 

 Berit Öhman informerar om det aktuella läget vad gäller ombyggnad av 

 Säffle avloppsreningsverk. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 


