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 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-02-22  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

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

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: 
 
Per Axelsson (M) 
Lisbeth Karlsson (C) 
Magnus Nilsson (MP) 
Lars Olsson (MP) 
Inger Persson (S) 
Leif Pettersson (S) 
Pertti Rolöf (S) § 11-18, 20-30 
 
Övriga deltagare: 
 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Berit Öhman, va-chef, § 30 
Helen Halvardsson, förvaltningsekonom, § 13-14 
Lars-Anders Sjögren, miljöstrateg, § 15 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 16, 17, 30 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

Tfn  § 11 
 
Välkomsthälsning 
 
Åmåls kommunalråd Michael Karlsson hälsar nämnden välkommen. 
 
__________________ 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
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________________________________________________________________________________________________________  

   

   

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

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

Tfn § 12 
 
Fastställande av dagens föredragningslista 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden redogör för ett extra ärende angående val av ny ledamot till teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista med redovisat tillägg. 
 
____________________ 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-02-22  
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

Tfn § 13 Dnr Tfnsa 2011-000068 

Bokslut 2010 teknik- och fritidsnämnden, Säffle    
 
Ärendebeskrivning 
 
Presentation av bokslut 2010 för teknik- och fritidsnämnden, Säffle. För de 
skattefinansierade verksamheterna redovisas ett underskott med -1 413 tkr 
och för de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott med -1 283 tkr. 
 
Kostnaderna för 2009 års översvämning har hittills kostat ca 1 200 tkr varav  
850 tkr avser utbetalat skadestånd. Regresskrav har inte kommit från alla 
försäkringsbolag och därför har en uppskattning på återstående krav för 2009 gjorts 
med 300 tkr som har belastat va-verksamhetens resultat 2010. 
 
För 2010 har ännu inga regresskrav ställts till kommunen. Denna kostnad har därför 
uppskattats till 1 000 tkr i årets resultat. I väntan på utredning av hur stor del av 
kostnaderna för översvämning som taxe- resp skattekollektivet ska belastas med 
föreslås att 300 tkr avsätts för uppskattade förväntade regresskrav för översvämningen 
2009 samt att 1 000 tkr avsätts som uppskattade förväntade regresskrav för 
översvämningen 2010. 
 
Kostnaderna för renhållningen minskade även 2010. Ett utrymme finns därför att 
fondera ytterligare 1 000 tkr till sluttäckning av den gamla deponin vid Östby 
miljöcentral samt att hantera överskottet som en periodisering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden  
 
1.  Godkänner bokslut 2010 för teknik- och fritidsnämnden, Säffle    
 
2.  Godkänner förslag till överflyttning av investeringsmedel till 2011, teknik-  
    och fritidsnämnden 
 
3.  Beslutar i enlighet med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-02-22  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

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

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Bokslut 2010 för teknik- och fritidsnämnden, Säffle godkännes. 
 
2. Överflyttning av investeringsmedel till 2011, teknik- och fritidsnämnden  
    godkännes. 
 
3. 300 tkr avsätts för uppskattade förväntade regresskrav för översvämningen 
    2009. 
 
4. 1 000 tkr avsätts som uppskattade förväntade regresskrav för översvämningen 
    2010. 
 
5. 1 000 tkr fonderas ytterligare till sluttäckning av den gamla deponin vid Östby  
    miljöcentral. 
 
6.  Överskottet på 1 037 tkr hanteras som en periodisering och bokförs som en skuld 
     till avgiftskollektivet. 
 
_____________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-02-22  
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 14 Dnr Tfnsa 2011-000015 

Förslag till attestordning för teknik- och fritidsnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till ny attestordning för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens förteckning, 2011-02-22 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till ny 
attestordning. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till ny attestordning. 
 
___________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Kommunstyrelsen, ekonomienheten 
Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-02-22  
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 15 Dnr Tfnsa 2011-000069 

Miljöbokslut 2010 Säffle  
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med kommunens miljöredovisning är att presentera miljösituationen genom  
att redovisa ett antal nyckeltal inom områdena energi, avfall, transporter m m inom 
kommunens egen verksamhet. Faktauppgifter om fordon, bränslen, resor, 
energianvändning etc som redovisas har hämtats från berörda förvaltningar. 
Miljöredovisningen är i huvudsak inriktad på kommunkoncernens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens miljöbokslut för 2010 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av miljöbokslut 
2010 för Säffle kommun. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av miljöbokslut 2010 för Säffle kommun. 
 
___________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Lars-Anders Sjögren 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 16 Dnr Tfnsa 2011-000034 
 
Förslag om att större nöjesarrangemang typ Stortorgsfesten  
hänvisas till markområdet norr om Medborgarhuset fr o m  
våren 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter diskussion mellan representanter från teknik- och fritidsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, miljö- och bygg, näringslivsenheten och polisen föreslår teknik- 
och fritidsförvaltningen att nöjesevenemang typ torgfester, rockkonserter och liknande 
i första hand inte ska arrangeras på Stortorget utan i stället hänvisas till området norr 
om Medborgarhuset. Övriga arrangemang såsom ljusfest, handelsevenemang m m bör 
dock fortfarande förläggas på Stortorget med omnejd. 
 
Ärendet kommer att behandlas parallellt av både teknik- och fritidsnämnden och 
kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-18 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 1 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att nöjesarrangemang typ torgfest,  
rockkonserter och liknande hänvisas till markområdet norr om Medborgarhuset  
fr o m våren 2011 och att ytan upplåts av kulturförvaltningen i samråd med teknik- 
och fritidsförvaltningen och Säfflebostäder. 
 
_______________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Niklas Ekberg 
Kulturnämnden 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 17 Dnr Tfnsa 2011-000021 
 
Hemställan om att klassa om Hammarsgatan i Åmål från 
bärighetsklass BK 1 till BK 2 
 
Ärendebeskrivning 
 
En privatperson har i skrivelse till Åmåls kommun beskrivit de problem han upplever 
på grund av tung trafik på Hammarsgatan. 
 
Han anser att gatan inte uppfyller krav på bärighet och att den tunga trafiken kör för 
fort samtidigt som skyltning av gällande hastighet saknas. Vidare anser han att den 
tunga trafiken orsakar vibrationer i byggnaderna som leder till skador som enligt 
honom bör ersättas av kommunen. Han säger också att asfalten uppvisar sprickor som 
tydligt visar att gatan inte har bärighet för den tunga trafiken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-31 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 2 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna 
utredningar och mätningar och samtidigt informera berörd person om detta. 
 
___________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Niklas Ekberg 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 18 Dnr Tfnsa 2011-000008 

Fördelning av bidragskonto vht 451 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett förslag till fördelning av konto vht 451 för år 2011 har upprättats. Enligt 
bidragsreglerna har nämnden möjlighet att inför varje år besluta om hur 
bidragsarternas budget inbördes skall fördelas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-10 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 3 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fördela 2011 års föreningsstöd enligt upprättat 
förslag. 
 
______________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 19 Dnr Tfnsa 2011-000037 

Driftbidrag till föreningar i Åmåls kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett förslag till fördelning av driftbidrag till föreningar i Åmåls kommun har  
upprättats. Driftbidragen utbetalas till föreningar som utför arbete på våra 
gemensamma idrottsanläggningar i Åmåls kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-02-07 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 4 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fördela driftbidragen i enlighet med upprättat 
förslag. 
 
På grund av jäv deltar inte Mikael Norén (S) i handläggningen av detta ärende. 
 
___________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 20 Dnr Tfnsa 2011-000006 

Medverkande i förstudie rörande ställplatser för husbilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säffle kommun har fått en förfrågan från Uvåns Näringslivscenter om att medverka  
i en förstudie angående ställplatser för husbilar i Värmland. Husbilsturismen växer 
årligen och är en bransch med stor potential och köpkraft och Säffle kommun och 
Värmland har nu chansen att fånga upp en ytterligt attraktiv målgrupp av besökare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-10 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 5 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att, i samarbete med kommunledningskontoret, 
medverka i förstudie gällande ställplatser för husbilar i Säffle kommun samt att 
medfinansiering av förstudien sker genom egen tid av förvaltningens personal. 
 
______________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
Kommunledningskontoret 
 
 



 PROTOKOLL 14(23) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-02-22  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

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

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 21 Dnr Tfnsa 2011-000036 

Folkhälsoplanen i teknik- och fritidsnämndens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige antog 2009-12-14, § 206 folkhälsoplan för Säffle kommun för 
åren 2010 – 2012.  
 
Teknik- och fritidsförvaltningen redovisar sina mål och uppfyllelse för år 2010 och 
nya verksamhetsmål för det kommunala folkhälsoarbetet inom de insatsområden som 
berör teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
 
De prioriterade områdena som teknik- och fritidsnämnden är delaktiga i är: 
 
Målområde 1:    Delaktighet och inflytande i samhälle 
Målområde 9:    Ökad fysisk aktivitet 
Målrområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 
Målrområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika 
                           och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-28 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 6 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisning av mål och utfall för år 
2010 samt att till folkhälsorådet rapportera måluppfyllelse och mål för innevarande år. 
 
_____________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
Folkhälsorådet 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 22 Dnr Tfnsa 2011-000035 

Konstgräsplan i Säffle kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Säffle Fotbollsallians aktivt 
arbetat för att det ska komma till stånd en konstgräsplan i Säffle kommun. Syftet är  
att avlasta befintliga gräsplaner och många kommuner satsar nu på fullstora 
konstgräsplaner för att underlätta för föreningarna att kunna bedriva sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-28 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 7 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar genomföra en upphandling enligt det kommunala 
upphandlingsreglementet av en konstgräsplan i Säffle kommun. 
 
___________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 23 Dnr Tfnsa 2011-000050 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott samt val av ny ledamot 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avsägelse från Jan Hagelbrand (C) från uppdraget som ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott samt val av ny ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Jan Hagelbrand (C), 2011-02-08 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-02-08, § 11 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner avsägelsen. 
 
Thomas Olson (FP) yrkar att Patrik Sandvall (M) utses till ny ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner avsägelsen och utser Patrik Sandvall (M) till 
ny ledamot i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
____________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Kommunledningskontoret, Säffle 
Kommunledningskontoret, Åmål 
Patrik Sandvall 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 24 Dnr Tfnsa 2011-000066 

Motion om klockan på torget i Åmål 
 
Ärendet utgår då det handläggs av kommunstyrelsen i Åmål, tillväxtutskottet. 
 
____________________ 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 25 Dnr Tfnsa 2011-000018 

Motion om deltagande i skräpplockardagar 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barbro Spjuth (M) inkom den 26 maj 2010 med en motion till Åmåls 
kommunfullmäktige där hon föreslår att arbetet med att organisera skräpplockardagar  
i Åmål 2011 påbörjas.  
 
Ärendet remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål den 7 december 
2010, § 305 till teknik- och fritidsnämnden för att efterhöra om Säffle kommun skulle 
vara intresserad av en gemensam skräpplockardag under ledning av den gemensamma 
teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion från Barbro Spjuth (M), 2010-05-26 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål, 2010-12 07, § 305 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- 
och fritidsförvaltningen för vidare beredning. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- och fritidsförvaltningen 
för vidare beredning. 
 
______________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
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Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 26 Dnr Tfnsa 2011-000065 

Motion om röjning av parkeringsplats mitt emot f d Nordverk  
i Åmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Eric Thorin (FP) inkom den 6 december 2010 med en motion till Åmåls 
kommunfullmäktige där han hemställer om att området mitt emot f d Nordverk  
i Åmål blir sanerat och ev åtgärdat för att förhindra fortsatt avstjälpning av skrot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion från Jan-Eric Thorin (FP), 2010-12-06 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- 
och fritidsförvaltningen för vidare beredning. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- och fritidsförvaltningen 
för vidare beredning. 
 
____________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Niklas Ekberg 
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Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 27 Dnr Tfnsa 2011-000064 

Motion om röjning längs elljusspåret i Örnässkogen, Åmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Eric Thorin (FP) inkom den 6 december 2010 med en motion till Åmåls 
kommunfullmäktige där han hemställer om röjning längs elljusspåret i Örnässkogen, 
Åmål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion från Jan-Erik Thorin (FP), 2010-12-06 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- 
och fritidsförvaltningen för vidare beredning. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- och fritidsförvaltningen 
för vidare beredning. 
 
____________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Inge Larsson 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
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________________________________________________________________________________________________________  

   

   

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

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 28 Dnr Tfnsa 2011-000067 

Motion om källsortering av hushållsavfall, Åmål 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de Gröna, Åmål inkom den 3 december 2010 med en motion till Åmåls 
kommunfullmäktige gällande källsortering av hushållsavfall. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion från Miljöpartiet de Gröna, 2010-12-03 
 
Yrkanden 
 
Roger Carlson (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- 
och fritidsförvaltningen för vidare beredning. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden remitterar motionen till teknik- och fritidsförvaltningen 
för vidare beredning. 
 
_____________________ 
2011-02-28 Utdrag till 
Teknik och fritid/Veronica Carlsson-Ulff 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
Tfn § 29    
 
Anmälda handlingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till teknik-  
och fritidsnämnden. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
___________________ 
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 Teknik- och fritidsnämnden 
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……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 30 
 
Information och rapporter 
 
• Berit Öhman informerar om pågående verksamhet inom va-enheten. 

 
• Niklas Ekberg informerar om pågående verksamhet inom gatuenheten. 

 
• Thomas Olson (FP) ställer fråga i samband med bokslut 2010 om Åmåls 

kommun kommer att redovisa sitt bokslut på liknande sätt som Säffle. 
 

• Tommy Jingfors presenterar program för de två informationsdagarna  7 och  
9 mars, då nämnden skall besöka de olika verksamheterna i Säffle och Åmål. 
 

• Roger Carlson informerar om att arvodena till nämndens politiker från Åmål 
skall betalas ut av Åmåls kommun. 
 

• Tommy Jingfors informerar om sportlovsprogrammet som nu finns färdigt 
och som är gemensamt för Säffle och Åmål. 
 

____________________ 
 

 
 
 
                  


