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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden
Plats och tid

Ungdomens Hus, Skolgatan 3, Säffle, tisdagen den 8 mars 2016 kl 14:00-15:40

Ajourneringar

-

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande

Helen Halvardsson, förvaltningschef
Marianne Nordgren, nämndsekreterare
Niklas Ekberg, gatuchef, § 19, 23-28

Justerare

Patrik Karlsson (C)

Justeringens plats och tid

Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-03-14 kl 08.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

Marianne Nordgren
Ordförande

........................................................................................
Mikael Norén

Justerare

........................................................................................
Patrik Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-08

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

........................................................................................
Marianne Nordgren

2016-04-06

§§ 16-32

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(21)

Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro
§
Närv Frånv Ja

Namn
Ledamöter
Bengt Enneby (C)
Patrik Karlsson (C)
Andreas Alerfors (M)
Mats Ahlstrand (SiV)
Anders Anderberg (SD)
Bengt Mattsson (S)
Jerome Davidsson (S)
Mikael Norén (S)
Tommy Lerhman (S)
Peter Olsson (V)
Niklas Johansson (C)
Christer Törnell (KD)
Joachim Adolfsson (M)

§
Nej Avst Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare
Eva Harstad (C)
Leif Pettersson (SiV)
Thomas Jarlhamre (M)
Lars Olsson (MP)
Urban Karlsson (SD)
Inger Persson (S)
Leif Pettersson (S)
Sahir Aldousari (S)
Patrik Edvinsson (S)
Christoffer Karlsson (MP)
Peter Håkansson (C)
Anders Hansson (FP)
Patrik Sandvall (M)

Ordf sign

Just. sign

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Nej

§
Avst Ja Nej

Avst
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

Ärendelista
§ 16

Dnr 10094

Val av protokolljusterare .................................................................................. 5
§ 17

Dnr 10096

Fastställande av dagens föredragningslista ................................................... 6
§ 18

Dnr 2016-000090

Ekonomisk uppföljning efter februari 2016 ..................................................... 7
§ 19

Dnr 2015-000489

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på Sundsgatan i
Säffle .................................................................................................................. 8
§ 20

Dnr 2014-000097

Svar på medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar i
Fengersfors ....................................................................................................... 9
§ 21

Dnr 2015-000658

Svar på medborgarförslag om brygga bakom Seaside i Åmål .................... 10
§ 22

Dnr 2015-000170

Svar på motion om ökade öppettider vid simhallen i Åmål ......................... 11
§ 23

Dnr 2015-000020

Svar på medborgarförslag avseende införande av
parkeringsförbud på Valhallsgatan ............................................................... 12
§ 24

Dnr 2011-000331

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av norra
parkeringsplatsen till Vänersborgsvägen vid Karlbergsskolan i
Åmål ................................................................................................................. 13
§ 25

Dnr 2013-000560

Svar på medborgarförslag om större parkering vid skolan/fritids
i Fengersfors ................................................................................................... 14
§ 26

Dnr 2015-000169

Svar på motion angående parkeringssituationen för
hemtjänstens personal i Åmål ....................................................................... 15
§ 27

Dnr 2015-000178

Svar på motion om borttagande av parkeringsvakter och
parkeringsskivor i Åmål ................................................................................. 16
§ 28

Dnr 2013-000564

Svar på medborgarförslag avseende gång- och cykelväg mellan
Fengersfors och Fröskog ............................................................................... 17
§ 29

Dnr 2016-000080

Firmatecknare för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål ......................... 18
§ 30

Dnr 10262

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens
delegeringsordning......................................................................................... 19

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 31

Dnr 10299

Anmälda handlingar........................................................................................ 20
§ 32

Dnr 10095

Information och rapporter .............................................................................. 21

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 16

Dnr 10094

Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att Patrik Karlsson (C) utses till protokolljusterare.
Beslut
Patrik Karlsson (C) utses till protokolljusterare.
______________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 17

Dnr 10096

Fastställande av dagens föredragningslista
Ärendebeskrivning
Fastställande av dagens föredragningslista.
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa
dagens föredragningslista.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista.
_________________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 18

Dnr 2016-000090

Ekonomisk uppföljning efter februari 2016
Ärendebeskrivning
De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna
2016 innebär en ramökning med 1,5% i både Säffle och Åmål. Detta innebär
en driftram på 44 340 000 kronor i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls
kommun med 35 710 000 kronor.
Både de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheterna i båda
kommunerna prognostiserar totalt ett nollresultat efter februari månad.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-01
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen
efter februari 2016.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna prognosen efter februari
2016.
_____________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunstyrelsen Säffle
Kommunstyrelsen Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 19

Dnr 2015-000489

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på
Sundsgatan i Säffle
Ärendebeskrivning
I samband med parkeringsövervakning i Säffle har det visat sig att det saknas
lokala trafikföreskrifter för tidsbegränsad parkering på Sundsgatans västra
sida mellan Malmgatan och Bryggerigatan.
För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta
om lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar
1. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) att upphäva beslutet
från den 17 november 2015 gällande lokala trafikföreskrifter (1785
2015:077) om villkor för parkering på Sundsgatan i Säffle.
2. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala
trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2016:001.
______________________
2016-03-14 Utdrag till
Teknik o fritid/gatuchef
Teknik o fritid/trafikingenjör
Teknik o fritid/driftledare gatuenheten
Stefan Lenberg, trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Bilaga 4

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 20

Dnr 2014-000097

Svar på medborgarförslag om inhägnad rastplats för
hundar i Fengersfors
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 20 februari 2014 med
förslag om att anlägga en inhägnad rastplats för hundar i Fengersfors.
Teknik- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget den 16 december
2014, § 115. Ärendet återremitterades från Åmåls kommun till förvaltningen
den 11 februari 2015, § 46 med uppdraget att klargöra vilka kriterier som
används vid avgörande av vad som är lämplig plats för hundrastgård både i
Fengersfors och Åmåls tätort.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2014-02-20
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-13
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att
avslå medborgarförslaget om en hundrastgård i Fengersfors.
____________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 21

Dnr 2015-000658

Svar på medborgarförslag om brygga bakom Seaside i
Åmål
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag, daterat den 19 november 2015, har inkommit till
Åmåls kommun med förslag om att iordningställa en längsgående brygga
bakom Seaside.
Åmåls kommun arbetar med utveckling av Gamla staden och
medborgarförslaget föreslås hänskjutas till detta projekt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2015-11-19
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-15
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att
medborgarförslaget om en brygga bakom Seaside får anses besvarad.
_____________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 22

Dnr 2015-000170

Svar på motion om ökade öppettider vid simhallen i
Åmål
Ärendebeskrivning
Fredrik Bengtsson (S) har till kommunfullmäktige i Åmål den 12 mars 2015
inlämnat en motion om ökade öppettider i simhallen i Åmål. Motionären vill
att förvaltningen på prov ökar öppettiderna på lördagar och söndagar, vilket
kan få fler besökare till simhallen.
Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 17 november 2015, § 109 att avslå
motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Åmål återremitterade ärendet
den 9 december 2015, § 183 med uppdrag till förvaltningen att beräkna
kostnaderna för ökade öppettider samt en uppskattning gällande
intäkter/utgifter.
Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Bengtsson (S), 2015-03-12
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-13
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att med
hänvisning till tjänsteskrivelsen avslå motionen.
__________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 23

Dnr 2015-000020

Svar på medborgarförslag avseende införande av
parkeringsförbud på Valhallsgatan
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från flera privatpersoner längs Valhallsgatan inkom
den 11 december 2014 till Åmåls kommun. Skrivelsen handlar om problem
med parkerade bilar längs Valhallsgatan och att det försvårar för boende att
ta sig in eller ut från sina fastigheter, att det försämrar gatuunderhåll och
framkomlighet samt skapar en trafikfara.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2014-12-11
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
tillstyrka motionen om införande av parkeringsförbud på Valhallsgatans
norra sida från Karlstadsvägen till 96 meter väster om Karlstadsvägen.
____________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 24

Dnr 2011-000331

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av norra
parkeringsplatsen till Vänersborgsvägen vid
Karlbergsskolan i Åmål
Ärendebeskrivning
En privatperson inkom den 4 april 2011 med ett medborgarförslag till Åmåls
kommun. Förslaget innebär att den norra parkeringsplatsen borde byggas ut
fram till Vänersborgsvägen, då det är brist på parkeringsplatser vid
Karlbergsskolan.
Den aktuella fastigheten ägs av det kommunala bostadsbolaget ÅKAB
(Åmåls Kommunfastigheter AB).
Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2014, § 17 att
återremittera ärendet till kommunfullmäktige i Åmål med begäran att det i
stället skulle remitteras till fastighetsägaren ÅKAB. Kommunfullmäktige
kompletterade den 17 december 2014 uppdraget till teknik- och
fritidsförvaltningen med ett nytt förslag på införande av parkeringsförbud på
Schölinsgatans västra sida.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2011-04-04 och 2014-12-17
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-22
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att
med hänvisning till tjänsteskrivelsen anses medborgarförslaget besvarat.
__________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 25

Dnr 2013-000560

Svar på medborgarförslag om större parkering vid
skolan/fritids i Fengersfors
Ärendebeskrivning
En privatperson inkom den 13 november 2013 med ett medborgarförslag till
Åmåls kommun med önskemål om större parkering vid skolan,
fritidshemmet och förskolan i Fengersfors.
Ärendet gäller parkeringen på fastighetsmark som ägs av ÅKAB (Åmåls
Kommunfastigheter AB). Teknik- och fritidsförvaltningen anser att ansvaret
för parkeringen åligger fastighetsägaren och hyresvärden ÅKAB och därför
bör ärendet remitteras vidare till dem.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-11-13
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-15
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att
med hänvisning till tjänsteskrivelsen remittera ärendet till Åmåls
Kommunfastigheter AB.
______________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 26

Dnr 2015-000169

Svar på motion angående parkeringssituationen för
hemtjänstens personal i Åmål
Ärendebeskrivning
Jan-Eric Thorin (L) inkom den 24 mars 2015 med en motion till Åmåls
kommun om att parkeringssituationen för hemtjänstens personal behöver ses
över och lösas.
Hemtjänsten hyr lokaler av ÅKAB (Åmåls Kommunfastigheter AB) och
parkeringssituationen för hemtjänsten samt övriga som har behov av
parkering vid Åmålsgården bör därför hanteras av ÅKAB inne på deras
fastighet. Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för
verksamhetsspecifika parkeringar på fastighetsmark som avses i detta
ärende.
Beslutsunderlag
Motion från Jan-Eric Thorin (L), 2015-03-24
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att
med hänvisning till tjänsteskrivelsen remittera ärendet om
parkeringssituationen för hemtjänstens personal till Åmåls
Kommunfastigheter AB.
______________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 27

Dnr 2015-000178

Svar på motion om borttagande av parkeringsvakter
och parkeringsskivor i Åmål
Ärendebeskrivning
Tomas Lindström (-) föreslår i en motion till kommunfullmäktige i Åmål,
daterad den 20 februari 2015, att parkeringsvakterna och parkeringsskivorna
ska tas bort eftersom han anser att de inte främjar ambitionen med att Åmål
ska vara Sveriges gästvänligaste stad.
Beslutsunderlag
Motion från Tomas Lindström (-), 2015-02-20
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-15
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Christer Törnell (KD) anmäler följande anteckning till protokollet:
"Teknik- och fritidsförvaltningen bör utreda möjligheten att införskaffa
automater där bilister kan få ut parkeringsskivor."
Anders Hansson (L) anmäler följande anteckning till protokollet:
"Större och tydligare skyltar om att parkeringsskiva ska användas bör finnas
vid de allmänna parkeringsplatserna i Åmål."
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att med
hänvisning till tjänsteskrivelsen avslå motionen.
____________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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2016-03-08

Teknik- och fritidsnämnden

§ 28

Dnr 2013-000564

Svar på medborgarförslag avseende gång- och
cykelväg mellan Fengersfors och Fröskog
Ärendebeskrivning
En privatperson inkom den 15 november 2013 med ett medborgarförslag till
Åmåls kommun om att anlägga en gång- och cykelväg mellan Fengersfors
och Fröskog. Förvaltningen utreder ärendet tillsammans med byalaget och
Trafikverket sedan våren 2015.
Teknik- och fritidsnämnden besvarade medborgarförslaget 2015-10-20, § 98.
Kommunstyrelsen i Åmål återremitterade ärendet till teknik- och
fritidsnämnden 2015-12-02, § 332 med uppdrag att tydligare klargöra
tidsplanen för den planerade byggnationen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-11-15
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att
med hänvisning till tjänsteskrivelsen anses medborgarförslaget besvarat.
_______________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 29

Dnr 2016-000080

Firmatecknare för teknik- och fritidsnämnden SäffleÅmål
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny 1:e vice ordförande samt ändring av ersättare för
förvaltningschef behöver teknik- och fritidsnämnden fatta nytt beslut om
firmatecknare.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-23
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse ordförande Mikael Norén (S),
med 1:e vice ordförande Andreas Alerfors (M) som ersättare, tillsammans
med förvaltningschef Helen Halvardsson, med enhetschef Niklas Ekberg
som ersättare, två i förening.
____________________
2016-03-14 Utdrag till
Kommunledningskontoret
Firmatecknare

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 30

Dnr 10262

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och
fritidsnämndens delegeringsordning
Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut
fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-24
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
_____________________
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 31

Dnr 10299

Anmälda handlingar
Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över handlingar
som inkommit till teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-24
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
__________________
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 32

Dnr 10095

Information och rapporter
- Tommy Lerhman (S) föreslår att teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott
inbjuder ordförande samt ansvarig tjänsteman för SÅAB och SÄKOM till
att informera nämndens ledamöter om utbyggnaden av nätverksfiber i våra
båda kommuner. Denna utbyggnad berör nämnden i våra kommuner när
det gäller bl a grävning i gatunät och trottoarer. En information vore
därför av stor vikt.
- Mikael Norén (S) informerar om att strategiska mål för Åmåls kommun
kommer att minskas från 8 till 4 st.
Arbetsutskottet kommer att kunna lämna förslag till nämnden och därefter
kommer målstyrningsdokumentet att uppdateras.
- Anders Anderberg (SD) påminner om fråga som ställdes vid förra
sammanträdet avseende regler för snöröjning runt sopkärl.
_______________________
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