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Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Alerfors (M), Ordförande 
Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Mattsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Joachim Adolfsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Lars-Anders Sjögren miljöstrateg 
Helen Halvardsson förvaltningschef 
Veronica Carlsson Ulff 
  

§ 22 
§ 23 
§§ 24-25 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Bengt Mattsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administration, 2017-02-06 kl 11:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 20-27 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  

 Ordförande 

 
 ......................................................................................  

 

 Andreas Alerfors (M)  

 Justerare 

 
 ......................................................................................  

 

 Bengt Mattsson (S)  
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§ 20 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet utser Bengt Mattsson (S) till 

protokollsjusterare.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Bengt Mattsson (S) till protokollsjusterare.  
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§ 21 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet fastställer dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Arbetsutskottet fastställer av dagens föredragningslista.  
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§ 22 Dnr 2016-000595  

Svar på motion om att fasa ut inköp, användning och 
spridning av produkter med tillsatser av mikroplast 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit där det yrkas att Säffle kommun ökar 

kunskapsnivån och informationen kring mikroplaster. Forskare befarar att 

mängden mikroplast i marina såväl som sötvattenmiljöer kommer att öka 

under lång tid. Det är därför viktigt att de kartläggs bättre. 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle – Åmål bevakar resultat som studier 

och utredningar visar. Resultaten är avgörande för eventuella åtgärder som 

kan bli aktuella inom kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande motion om att fasa ut inköp, användning och spridning av 

produkter med tillsatser av mikroplast, 2017-02-15.  

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidnämnden Säffle Åmål beslutar att motionen anses besvarad 

med hänvisning till förvaltningens pågående arbete. 

________________________________________ 
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§ 23 Dnr 2017-000107  

Upplåtelse allmän platsmark till Säffle FF för torgfest 
2017 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att allmän mark upplåts på 

Stortorget till Säffle fotbollsförening för torgfesten 2017 i samma omfattning 

som föregående avtal grundar sig på.  

Beslutsunderlag 

Upplåtelse allmän platsmark till Säffle FF för torgfest 2017, 2016-12-19 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna upplåtelse av allmän 

platsmark till Säffle FF för torgfest 2017. 

______________________________________ 
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§ 24 Dnr 2017-000082  

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Åmål 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar är klassat som ett 

hushållsavfall och ingår därför inom kommunens avfallsansvar. Förslag på 

taxa för hämtning och behandling av detta material är framtagen. 

 

Taxan för extra tömning (budning) av slamavskiljare och sluten tank behöver 

revideras då behandlingsavgift för hämtat avfall samt kostnad för 

administration inte finns med i nuvarande taxa.  

 

För stora anläggningar (över 16,1 kbm) föreslås att tömning debiteras med 

ett timpris. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Åmåls kommun, 2017-02-07.  

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår Åmål kommunfullmäktige att anta 

förvaltningens förslag till slamtömningstaxa för Åmål kommun från och med 

2017-06-01. 

________________________________________________ 
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§ 25 Dnr 2017-000081  

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Säffle 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar är klassat som ett 

hushållsavfall och ingår därför inom kommunens avfallsansvar. Förslag på 

taxa för hämtning och behandling av detta material är framtagen. 

Taxan för extra tömning (budning) av slamavskiljare och sluten tank behöver 

revideras då behandlingsavgift för hämtat avfall samt kostnad för 

administration inte finns med i nuvarande taxa.  

För stora anläggningar (över 16,1 kbm) föreslås att tömning debiteras med 

ett timpris. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Säffle kommun, 2017-02-07.  

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår Säffle kommunfullmäktige att anta 

förvaltningens förslag till slamtömningstaxa för Säffle kommun från och 

med 2017-06-01. 

__________________________________________ 
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§ 26 Dnr 2016-000254  

Information om ny simhall i Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Muntlig information 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet tagit del av informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 27 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Inget rapporterades 

 


