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§ 69 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utser 
Bengt Mattsson (S) till protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utser Bengt Mattsson (S) till 
protokollsjusterare. 
____________________________________ 
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§ 70 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer 
föredragningslistan.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan. 
___________________________________________________ 
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§ 71 Dnr 2017-000103  

Motion om utökat intervall för slamtömning baserat på 
slamavskiljarens storlek samt antal personer i 
hushållet - Lars-Olov Ottosson (C) 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har genom Lars Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion i 
rubricerat ärende. Motionens intention är att möjliggöra ett förlängt intervall 
för slamtömning baserad på slamavskiljarens storlek samt antal personer i 
hushållet.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslå kommunfullmäktige i Åmål 
besluta att motionen avslås.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslå kommunfullmäktige i Åmål 
besluta att motionen avslås. 
_____________________________________________________ 
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§ 72 Dnr 2017-000104  

Motion om översyn av krav på avisering av 
slamtömning - Lars-Olov Ottosson (C)  
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har genom Lars Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion i 
rubricerat ärende. Motionens intention är att aviseringsrutiner ska ses över 
när det gäller slamtömning.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslå kommunfullmäktige i Åmål 
besluta att motionen anses besvarad.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslå kommunfullmäktige i Åmål 
besluta att motionen anses besvarad. 
____________________________________________________ 
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§ 73 Dnr 2017-000419  

Medborgarförslag om plats för återvinning  
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 
återvinningsstation för glas och kartong ska placeras vid gaveln intill 
Systembolaget i Åmål. Teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-22.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
medborgarförslaget om placering av ny återvinningsstation avslås.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
medborgarförslaget om placering av ny återvinningsstation avslås. 
___________________________________________ 
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§ 74 Dnr 2017-000417  

Riktlinjer för elitidrottsstöd till föreningar 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inrätta 
ett elitidrottsstöd till föreningar med 100 000 kronor för en period om ett år i 
taget med utvärdering av stödet efter varje period.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-19.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att inrätta 
ett elitidrottsstöd till föreningar med 100 000 kronor för 2017. 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att anta 
riktlinjer för Elitidrottsstöd.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att anta 
föreslaget till Riktlinjer för Elitidrottsstöd. 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att inrätta 
ett elitidrottsstöd till föreningar med 100 000 kronor för 2017. 
________________________________________________ 
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§ 75 Dnr 2017-000519  

Motion om att införa rökförbud på alla lekplatser i 
Åmåls kommun - Christer Törnell (KD) 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
motionen är besvarad med motiveringen att nya regler i enlighet med 
motionärens önskan är att vänta.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-20.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige i Åmål besluta att motionen är besvarad med 
motiveringen att nya regler i enlighet med motionärens önskan är att vänta.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
motionen är besvarad med motiveringen att nya regler i enlighet med 
motionärens önskan är att vänta. 
____________________________________________________ 
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§ 76 Dnr 2017-000583  

Information om Säffles nya grafiska profil 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information om Säffles nya grafiska profil.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet har tagit del av informationen.                        

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 77 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Bengt Mattsson och Mikael Norén informerade om konferensen Fritids- och 
idrottsmiljöer 2017.  
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