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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: 
 
Lisbeth Karlsson (C) § 31-35, 37-44 
Magnus Nilsson (MP) 
Inger Persson (S) 
Leif Pettersson (S) 
 
Övriga deltagare: 
 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Veronica Carlsson-Ulff, renhållningschef, § 32 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 33 
Inge Larsson, fritidschef, § 34-36
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Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

 
 
Tfn § 31 
 
Fastställande av dagens föredragningslista 
 
Ärendebeskrivning 
 
Erik Blakstad (M) föreslår att fyra ärenden tas upp sist på dagens föredragningslista:  

1. Information om fastighetsfrågor i Säffle och Åmål 

2. Läget gällande budgetarbetet i Säffle och Åmål 

3. Separerade avlopp i Åmåls kommun 

4. Lokaler för brukshundklubben i Åmål 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista med redovisade 
tillägg. 
 
_______________________
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Tfn § 32 Dnr Tfnsa 2011-000051 

Förslag till tidsschema samt placering av insamlingskampanjer  
för grovavfall och farligt avfall under år 2011 i Säffle kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som ett komplement till inlämning av grovavfall respektive farligt avfall på Östby 
återvinningscentral finns möjlighet för hushåll i Säffle kommun att lämna dessa 
fraktioner vid ett antal insamlingskampanjer per år. 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår tidsschema och placering av 
insamlingskampanjer för grovavfall samt farligt avfall under år 2011 i Säffle  
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-02-07 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 14 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden antar förslag till tidsschema samt placering av 
insamlingskampanjer för grovavfall och farligt avfall under år 2011 i Säffle 
kommun. 
 
______________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Teknik och fritid/Veronica Carlsson-Ulff
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Tfn § 33 Dnr Tfnsa 2011-000111 

Projektet "Rent och snyggt på stan" 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägarna i centrum har tagit initiativ och tillfrågat Åmåls kommun och dess 
teknik- och fritidsförvaltning om en samordning och utförande av den ”offentliga 
städningen” i centrum. 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta om ett tvåårigt gemensamhetsprojekt med 
fastighetsägarna i centrum. Kommunen kommer att samordna städningen, dels i egen 
regi under måndag-onsdag-fredag och dels genom föreningsregi under lördagar och 
söndagar under sommarsäsongen 1 maj – 30 september. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-04 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 22 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar att det i beslutet står ”ett tvåårigt samarbetsavtal” i stället 
för ”det tvååriga samarbetsavtalet”. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner ett tvåårigt samarbetsavtal och ger 
förvaltningen i uppdrag att samordna städningen av centrum i enlighet med  
upprättat förslag. 
 
____________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Teknik och fritid/Niklas Ekberg 
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Tfn § 34 Dnr Tfnsa 2011-000090 

Översyn av lekparker i Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 
 
I kommunen finns ett 40-tal lekparker av olika storlekar och med varierande 
lekredskap. Ungefär hälften driftas av kommunen och hälften av Åmåls 
Kommunfastigheter AB (ÅKAB). 
 
En översyn av kommunens lekparker syftar till att främja barns motoriska utveckling. 
Ambitionen är större och roligare lekparker. Översynen skall också medverka till att 
lokalisera om flera lekparker finns i samma närhet och förslag till eventuell avveckling 
av någon lekpark samt ge underlag för beslut rörande investeringsbehovet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-02-22 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 15 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
1.  Teknik- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att presentera för nämnden en  
     översyn av Åmåls kommuns lekplatser. 
 
2.  Förslag till prioriteringsordning skall läggas fram i september månad 2011. 
 
____________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
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Tfn § 35 Dnr Tfnsa 2011-000093 

Svar på motion angående spontanidrottsplats (näridrottsplats)  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Augustsson (S), Stefan Olsson (S) och Ann Mlakar (S) har den 30 augusti 2010 
inkommit med en motion angående möjligheten till att teknik- och fritidsnämnden 
tillsammans med lokala föreningar iordningställer en näridrottsplats i anslutning till 
Nysäters skola. Samtidigt skall möjligheten till medfinansiering utredas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-01 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 16 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag med tillägg att investeringen bör inordnas i förvaltningens 
prioriteringslista. 
 
Patrik Sandvall (M) yrkar att teknik- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att 
utvärdera spontanidrottsplatsen som är belägen i Svanskog. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1.  Nämnden ställer sig positiv till motionens intentioner. 
 
2.  Förvaltningens synpunkter överlämnas till kommunfullmäktige som yttrande  
     rörande motionen angående spontanidrottsplats i Nysäter. 
 
3.  Medel föreslås anvisas till ovannämnda spontanidrottsplats och investeringen 
     bör inordnas i förvaltningens prioriteringslista. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera spontanidrottsplatsen som är belägen i Svanskog. 
 
____________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
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Tfn § 36 Dnr Tfnsa 2011-000113 

Överenskommelse om Idrottskontoret i Åmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sedan 2003 finns en överenskommelse mellan SISU, Västsvenska Idrottsförbundet 
och Åmåls kommun om en gemensam tjänst som idrottsutvecklare/konsulent. 
Tjänsten fördelas mellan SISU 50%, Västsvenska Idrottsförbundet 25% och Åmåls 
kommun 25%. SISU är arbetsgivare. Utgångspunkten och lokalkontoret finns på 
Nortull i Åmål. 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås förlänga avtalet med SISU och Västsvenska 
Idrottsförbundet om Idrottskontoret. Avtalstiden är fem år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-04 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 24 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Patrik Sandvall (M) yrkar att det i beslutet framgår från vilket datum avtalet förlängs. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden undertecknar ett femårigt avtal fr o m 2011-01-01 med 
SISU och Västsvenska Idrottsförbundet om en gemensam idrottsutvecklare/konsulent 
i Åmåls kommun. 
 
På grund av jäv deltar inte Jan Hagelbrand (C) i handläggningen av detta ärende. 
 
___________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Kommunledningskontoret Åmål 
Teknik och fritid/Inge Larsson  
Teknik och fritid/Jan Hagelbrand 
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Tfn § 37 Dnr Tfnsa 2011-000038 

Delegeringsordning för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till delegeringsordning för teknik- 
och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-07 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 17 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden antar förslaget till delegeringsordning för teknik- och 
fritidsnämnden. 
 
____________________ 
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Tfn § 38 Dnr Tfnsa 2011-000081 

Vänortsutbyte med Mäntyharju - erfarenheter och 
framtidsmöjligheter  
 
Ärendebeskrivning 
 
Säffle kommun har ända sedan mitten av 1940-talet haft ett väl etablerat 
vänortssamarbete med kommuner i våra nordiska grannländer. Utbytet har ofta  
givit erfarenheter och impulser som kunnat omsättas i praktisk handling på vår  
egen vardag på hemmaplan. Utbytet ska också ses som ett led i en utvecklad 
internationaliseringspolicy för kommunen. 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommande vänortsutbyte mellan Mäntyharju 
och Säffle kommun kan utvecklas inom föreningssamverkan samt lokalvård. Detta 
avser således verksamhet inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-02-28 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 18 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inom nämndens 
ansvarsområde satsa på föreningsutveckling samt erfarenhetsutbyte inom lokalvård. 
 
_____________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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Tfn § 39 Dnr Tfnsa 2011-000091 
 
WEPA i teknik- och fritidsförvaltningen  
 
Ärendebeskrivning 
 
Säffle kommun har lämnat in en intresseansmälan om att delta i en WEPA-utredning 
(West Sweden EU-projekt analys).  Med hjälp av West Sweden har kommunen fått 
hjälp med att skapa konkreta projekt för att utveckla olika verksamheter. 
Utgångpunkten har varit kommunens vision och långsiktiga mål. 
 
Varje förvaltning/bolag har fått lämna förslag till projekt. Inget av teknik- och 
fritidsnämndens förslag kom dock med i kommunens prioritering. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Jingfors om att teknik- och 
fritidsförvaltningen ändå kommer att arbeta vidare med två av de föreslagna projekten, 
nämligen gästhamn och båtturism samt energieffektivisering av gatljus. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 19 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av informationen. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
__________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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Tfn § 40 Dnr Tfnsa 2011-000092 

Årsredovisning 2010 samhällsbyggnadsnämnden i Åmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
Presentation av årsredovisning 2010 för samhällsbyggnadsnämnden i Åmål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Åmåls kommuns årsredovisning 2010 för samhällsbyggnadsnämnden i Åmål. 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 20 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av informationen. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
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Tfn § 41 Dnr Tfnsa 2011-000115 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avsägelse från Thomas Olson (FP) från uppdraget som ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott fr o m 2011-03-22. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Thomas Olson (FP), 2011-03-08 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-08, § 25 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner avsägelsen. 
 
___________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Kommunledningskontoret Säffle   
Kommunledningskontoret Åmål 
Thomas Olson 



 PROTOKOLL 14(16) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-03-22  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
Tfn § 42  Dnr Tfnsa 2011-000115 
 
Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Ärendebeskrivning 
 
Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Thomas Olson 
(FP). 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Thomas Olson (FP), 2011-03-08 
 
Yrkanden 
 
Patrik Sandvall (M) yrkar att Lisbeth Karlsson (C) utses till ny ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden utser Lisbeth Karlsson (C) till ny ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
_____________________ 
2011-03-29 Utdrag till 
Kommunledningskontoret Säffle    
Kommunledningskontoret Åmål 
Lisbeth Karlsson 
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Tfn § 43 
 
Anmälda handlingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till teknik-  
och fritidsnämnden. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
___________________ 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 16(16) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-03-22  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 44 
 
Information och rapporter 
 
 

• Tommy Jingfors informerar om fastighetsfrågor i Säffle- Åmål, bl a 
ägarförhållanden vad gäller idrottsanläggningar. 
 

• Tommy Jingfors och Roger Carlson informerar om det pågående 
budgetarbetet Säffle-Åmål.  
 

• Tommy Jingfors informerar om ärendet gällande fastigheters separering  
av dagvatten/spillvatten i Åmåls kommun. 
Teknik- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att, till nästa arbetsutskott,  
ta fram de beslut som fattats av samhällsbyggnadsnämnden i Åmål år 2010  
i detta ärende. 
 

• Tommy Jingfors informerar om de lokalproblem som brukshundklubben i 
Åmål har. Ärendet är under utredning. 
 

• Tommy Jingfors informerar om Earth Hour lördagen den 26 mars, då alla 
uppmanas släcka ljuset mellan kl 20.30 - 21.30. Teknik- och 
fritidsförvaltningen deltar genom att släcka ner en del gatljus och 
fasadbelysningar. 
 

• Roger Carlson informerar om en inbjudan som kommit från Norra Eds 
bygdegårdförening, som firar 60 år som förening. 
 
___________________ 

 


