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§ 55 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M) föreslår att arbetsutskottet utser Bengt Enneby (C) till 
protokollsjusterare.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse Bengt Enneby (C) till protokollsjusterare. 
__________________________________________ 
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§ 56 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M) föreslår att arbetsutskottet fastställer 
föredragningslistan.  

Beslut 
Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista. 
____________________________________________ 
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§ 57 Dnr 2017-000472  

Äskande om investeringsmedel för byggnation av gata 
till Åmål 4:16 (Tovek förvaltning) i enhetlighet med 
detaljplan 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen äskar 1 500 tkr i extra investeringsmedel 
2017 för att bygga ut gata för Åmål 4:16 i enlighet med detaljplan samt  
77 tkr/år i höjd driftbudgetram från och med 2018 för att täcka ökade 
kapitalkostnader och ökade kostnader och drift- och underhåll. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-07-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottets beslutar enligt förvaltningens förslag 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta 
1. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 500 tkr i investeringsbudget för 
2017 för att bygga ut ny gata för Åmål 4:16. 
2. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 77 tkr/år fr o m 
2018 för att täcka ökade kapitalkostnader och ökade kostnader för drift- och 
underhåll för utbyggnad av ny gata till Åmål 4:16 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta: 
1. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 500 tkr i investeringsbudget för 
2017 för att bygga ut ny gata för Åmål 4:16. 
2. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 77 tkr/år fr o m 
2018 för att täcka ökade kapitalkostnader och ökade kostnader för drift- och 
underhåll för utbyggnad av ny gata till Åmål 4:16 
_________________________________________________ 
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§ 58 Dnr 2016-000478  

Ansvar för stenmur utanför Rösgatan 3 (KV Skölden 9) i 
Åmål 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till kv. Skölden 9 har tillskrivit teknik- och 
fritidsförvaltningen och vill att kommunen skall ta ansvar för den stenmur 
som finns i dennes fastighetsgräns mot Rösgatan. 
Teknik- och fritidsförvaltningen har svarat fastighetsägaren men denne har 
inte nöjt sig utan kommit in med fler handlingar. Därför har förvaltningen 
bett om ett utlåtande från en civilingenjör lantmäteri i frågan för en 
oberoende bedömning. Civilingenjör lantmäteri som tillfrågats har lång 
erfarenhet inom Lantmäteriverksamhet, bl a som Lantmätare i västra 
Värmland och Dalsland. 
Efter intern utredning och med grund av yttrande från civilingenjör 
lantmäteri föreslås teknik- och fritidsnämnden besluta att kommunen inte 
skall påta sig ansvaret för stenmuren utanför Skölden 9 mot Rösgatan utan 
den skall även fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilagor 1-7, 2017-07-
21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottets beslutar enligt förvaltningens förslag 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att kommunen inte skall påta sig 
ansvaret för stenmuren vid Skölden 9 mot Rösgatan utan den skall även 
fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att kommunen inte skall påta sig 
ansvaret för stenmuren vid Skölden 9 mot Rösgatan utan den skall även 
fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar. 
___________________________________________________ 
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§ 59 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Renonordenkonflikten diskuteras även problemen vid återvinningsstationen i 
Botilsäter.  
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