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Tfnau § 1 Dnr Tfnsa 2011-000557 

Utredning inför framtagande av avfallsplan och lokala 
renhållningsföreskrifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Både Säffle och Åmåls kommuner har idag ingen aktuell avfallsplan. Förvaltningen 
har gjort en utredning i syfte att utreda tänkbara miljömässiga, ekonomiska och 
samhällsmässiga aspekter som en gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrift för 
kommunerna kan medföra. Förvaltningen anser, baserat på utförd utredning, att det är 
fördelaktigt för kommunerna som helhet att ha en gemensam långsiktig strategi för 
hur avfall skall hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-11-29 
 
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 ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrift för Säffle och Åmåls kommuner. 
 
______________________ 
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Tfnau § 2 Dnr Tfnsa 2011-000684 

Medverkan i Earth Hour 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Earth Hour är en internationell kampanj som ber hushåll och företag att under en 
timme i första hand släcka sina lampor och, om så önskas, även stänga av sina icke-
nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan. Kampanjen sker 
årligen under den sista lördagen i mars och i år genomförs den lördagen den 31 mars 
kl 20.30 – 21.30, lokal tid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-12-29 
 
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 medverka i Earth Hour 2012 i Åmål och 
Säffle kommun den 31 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 genom nedsläckning av 
gatubelysning och fasadbelysning på centrala kommunala fastigheter. 
 
_______________________
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Tfnau § 3 Dnr Tfn 2011-000683 

Godkännande av bidragsregler för Säffle kommun år 2012 samt 
fördelning av bidragskonto verksamhet 451 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till bidragsregler för ideella föreningar i Säffle kommun för år 2012 samt 
förslag till fördelning av bidragskonto verksamhet 451. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelser, 2011-12-28 och 2012-01-02 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelser. 
 
Beslut 
 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
1.  Nämnden godkänner regler för stöd till Säffle kommuns föreningar under år 2012. 
 
2.  Nämnden fördelar 2012 års föreningsstöd enligt upprättat förslag. 
 
_______________________
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Tfnau § 4 Dnr Tfnsa 2011-000685 

Driftbudget 2013 – äskande utöver ram 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att föreningarna i Säffle kommun upplever svårigheter att kunna 
bedriva verksamhet med de ökade kostnader som 2011 års lokalhyreshöjning innebar 
äskar teknik- och fritidsnämnden 400 000 kronor utöver ram i 2013 års driftbudget. 
Äskandet innebär att föreningar som är verksamma i kommunala lokaler kompenseras 
genom höjt verksamhetsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-12-29 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att ärendet tas upp i samband med budgetprocessen inför 
2013. 
 
Beslut 
 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet tas upp i samband med 
budgetprocessen inför 2013. 
 
________________________
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Tfnau § 5 Dnr Tfnsa 2011-000682 

Inrättande av ledarstipendium i Åmåls kommun fr o m år 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Säffle kommun har sedan 1977 årligen utdelats ett ledarstipendium för goda 
gärningar inom det ideella föreningslivet. Summan var 5 000 kronor år 2011. 
Stipendiet ger signaler att kommunen värdesätter det stora arbete som dagligen utförs 
bland barn och unga för att bidra till goda uppväxtvillkor i kommunen.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att ett ledarstipendium inrättas även i Åmåls 
kommun fr o m år 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-12-28 
 
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.  Ett stipendium för gott ideellt ledarskap inrättas i Åmål fr o m år 2012. 
 
2.  De stadgar som föreligger för Åmåls kommuns ledarstipendium godkänns. 
 
3.  Stipendiets summa fastställs årligen ur teknik- och fritidsnämndens ram. 
 
____________________ 
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Tfnau § 6 Dnr Tfnsa 2011-000676 

Förfrågan om medfinansiering avseende utvändig målning av  
Kila Östra bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kila Östra Bygdegårdsförening har inkommit med en skrivelse med begäran om 
kommunalt stöd för utvändig målning av samlingslokalen. 
 
Föreningen ansöker om upprustningsbidrag hos Boverket om 50% av kostnaden. 
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. Föreningens insats är 20% av totalkostnaden. Ett beslut från 
Boverket väntas under maj månad 2012. Föreningen har kostnadsberäknat åtgärden till 
81 250 kronor, vilket innebär ett kommunalt stöd av högst 24 375 kronor (30%). 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-12-29 
 
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.  Nämnden ställer sig bakom Kila Östra Bygdegårdsförenings ansökan om  
     kommunalt bidrag. 
 
2.  Ur bidrag till samlingslokaler beviljas medel på högst 24 375 kronor för nämnda 
     ansökan under förutsättning av stöd från Boverket. 
 
3.  I samband med budgetprocessen inför 2013 äskas erforderliga medel. 
 
____________________
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Tfnau § 7 Dnr Tfnsa 2011-000657 

Begäran om avsägelse av uppdrag i teknik- och fritidsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avsägelse från Patrik Sandvall (M) från uppdraget som ledamot i teknik- och 
fritidsnämnden samt dess arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Patrik Sandvall (M), 2011-12-01 
Kommunfullmäktiges protokoll , Åmål, 2011-12-21, § 261 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Beslut 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
______________________
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Tfnau § 8 Dnr Tfnsa 2012-000002 

Motion angående planläggning av Höglundaskogen, Säffle 
 
Ärendebeskrivning 
 
En motion inkom från Örjan Ström (SIV) den 20 februari 2009 angående 
Höglundaskogen i Säffle, ett område ca 6 ha stort som sträcker sig mellan 
Industrigatan i öster och Stjärngatan i väster och mellan ICA-Hjärtat i söder och 
Vattentornet (Vintergatan) i norr. 
 
Han föreslår bl a att kommunfullmäktige ger teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att 
rensa upp och städa i skogen och att åtgärda riskerna med vattensamlingar och den 
öppna sprängstenstippen. 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen har i skrivelse daterad 30 november 2009 som svar på 
motionen lämnat synpunkter och förslag på åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion från Örjan Ström (SIV), 2009-02-20 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2009-11-30 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll, 2009-12-15, § 99 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-12-13, § 251 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 
att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra de åtgärder gällande 
Höglundaskogen som tidigare fattats av kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 
 
Teknik- och fritidsnämnden ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra de åtgärder gällande Höglundaskogen som tidigare fattats av 
kommunfullmäktige.  
 
______________________ 


