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 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 18 december 2018 kl 14:00 

Ajourneringar 14:45-15:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Förvaltningschef Helen Halvardsson §§ 129-143 

Kanslichef Björn Skog §§ 129-143 
KPMG gm. Nils Nordkvist § 131 
Säffle kommunrevisions ordförande Richard Svensson § 131 
Säffles kommunrevisor Margareta Forsberg § 131 
Säffles kommunrevisor Anita Dahlin § 131 
Säffles kommunrevisor Anette Storm § 131 
Säffles kommunrevisor Owe Elvingson § 131 
Förvaltningsekonom Thord Eriksson §§ 132-133 
Förvaltningsekonom Marie Karlsson §§ 132-133 
Renhållningschef Veronica Carlsson-Ulff § 135 
Trafikingenjör Philip Hagström §§ 136-137 
Gatuchef Niklas Ekberg §§ 138-143 
Fritidschef Viktor Weiberg § 143 

 

Justerare Mikael Norén (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2018-12-20 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 129-143 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 
 
 ........................................................................................  

 

 Thomas Jarlhamre (M)  

 Justerare 
 
 ........................................................................................  

 

 Mikael Norén (S)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-18 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-21 Datum då anslaget tas ned 2019-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 
 
 ........................................................................................  

 

 Nils Ahlqvist  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 
Närvaro § § § 
Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            
            
Bengt Enneby (C) ers. Inger Persson (S)  X          
Patrik Karlsson (C) X           
Thomas Jarlhamre (M) X           
Mats Ahlstrand (SiV) ers. Eva Harstad (C)  X          
Urban Karlsson (SD) X           
Bengt Mattsson (S) X           
Jerome Davidsson (S) X           
Mikael Norén (S) X           
Tommy Lerhman (S) ers. Michael Henriksson (S)  X          
Peter Olsson (V) X           
Lars-Olof Ottosson (C) X           
Christer Törnell (KD) X           
Olle Bring (M) X           
            
Ersättare            
            
Eva Harstad (C) X           
Leif Pettersson (SiV)  X          
Julia Larsson (M)  X          
Lars Olsson (MP)  X          
Stefan Byqvist (SD) X           
Inger Persson (S) X           
Leif Pettersson (S) X           
Carina Carlsson (S)  X          
Michael Henriksson (S) X           
- (MP)            
Kurt Svensson (C) X           
Anders Hansson (L) X           
Johan Bengtsson (M)  X          
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§ 129 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Mikael 
Norén (S) till protokolljusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Mikael Norén (S) till 
protokolljusterare.  
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§ 130 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa 
dagens föredragningslista, med ändringen att ”Grundläggande granskning – 
Säffle kommuns revisorer” tidigareläggs som ärende 3.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista, 
med ändringen att ”Grundläggande granskning – Säffle kommuns revisorer” 
tidigareläggs som ärende 3.  
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§ 131 Dnr 18227  

Grundläggande granskning - Säffle kommuns revisorer 
Ärendebeskrivning 
Revisionsbyrån KPMG och Säffle kommuns revisorer genomför 
grundläggande granskning, och för tillsammans med nämnden och 
förvaltningen en diskussion om bland annat ekonomisk uppföljning, 
målstyrning, internkontroll, kostnadseffektivitet och kompetensförsörjning 
utifrån på förhand överlämnade frågeställningar.  
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§ 132 Dnr 2018-000152  

Ekonomisk uppföljning år 2018 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning görs regelbundet och är en viktig del av nämndens 
ekonomiska styrning. 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på -330 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna efter november månad varav Säffle står 
för - 300 tkr och Åmål - 30 tkr. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar VA-verksamheten 
+ 150 tkr för Säffle och - 150 tkr för Åmål. Verksamheten för renhållning 
prognostiserar - 800 tkr för Säffle och - 425 tkr för Åmål. 
Investeringsuppföljning  
Plogvägen +195 tkr 
Projektet innefattade 2017 utbyggnad av Plogvägen för detaljplanelagda 
tomter där ett LSS-boende byggdes. Kvarvarande medel flyttades med till 
2018 för att finansiera toppbeläggning och vipp-grind för gång- och 
cykelbana. Detta är nu utfört så kvarvarande medel återlämnas.  
Brosjön pumpstation +1 500 tkr 
Investering för pumpstation Brosjön önskas flyttas fram till 2019 på grund 
av oplanerad tidsåtgång i andra. 
Renovering pumpstationer +1 500 tkr 
Aktuella medel avses utnyttjas för åtgärder på pumpstation Pilgatan. 
Oplanerad tidsåtgång i andra projekt innebär dock att återstående åtgärder ej 
hunnit genomföras. Återstående åtgärder, och innevarande medel, önskas 
flyttas fram till 2019. 
Slamhantering Säffle +572 
Oplanerad tidsåtgång, i huvudsak för planering av VA-ombyggnad inför 
kommande byggnation av den nya simhallen, samt VA-utbyggnad utanför 
befintliga VA-verksamhetsområden etc. har gjort att aktuellt projekt 
försenats. Medel önskas flyttas fram till 2019. 
Uppgradering flödesmätning bräddpunkter +800 tkr, Säffle och +400 tkr, 
Åmål 
Investering för uppgradering av flödesmätare återlämnas 2018 då det ännu 
inte är fullt utrett vilka lösningar som går att implementera.       
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Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-12-11 
Ekonomisk uppföljning efter november för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål 
Investeringsuppföljning efter november för teknik- och fritidsnämnden 
Säffle Åmål   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.      

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Ekonomisk uppföljning efter november månad 2018 godkänns 
2. Investeringsuppföljning efter november månad 2018 godkänns 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef Åmål 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(23) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr 2018-000787  

Detaljbudget för år 2019 och verksamhetsplan för 
teknik- och fritidsnämnden år 2019-2021 
Ärendebeskrivning 
Kommunens styrmodell har tre beslutsnivåer. På fullmäktige ligger att ta 
beslut om vision, strategier samt övergripande mål för nämnderna. De 
övergripande målen bryts ned i nämndmål och enhetsmål. De övergripande 
målen beslutas av kommunfullmäktige som en del av budgetrambeslutet i 
juni. Nämndmålen beslutas i en verksamhetsplan i samband med att 
budgeten för nästkommande år beslutas. Enheternas mål beslutas samtidigt 
på enhetsnivå. 
Förslaget till verksamhetsplan för åren 2019-2021 har ambitionen att 
upprätthålla och utveckla kvalitén i existerande verksamheter, samtidigt som 
planen behöver ta hänsyn till att nämndens finansiella situation bedöms bli 
mer ansträngd under kommande år.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 74, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-27 
Verksamhetsplan för teknik- och fritidsnämnden år 2019-2021, 2018-11-27 
Detaljbudget för teknik- och fritidsnämnden 2019, 2018-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar anta föreslagen Verksamhetsplan 2019-
2021 samt detaljbudget för verksamhet 3 positioner.  
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 134 Dnr 2018-000782  

Beslut om sammanträdesdagar år 2019 för teknik- och 
fritidsnämnden 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018 att nämnderna ska 
förlägga sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa 
bestämda veckor. Detta för att nämndernas sammanträden ska synkas med 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
i Säffle kommun.  
Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar 
år 2019 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Nämnden och 
utskottet sammanträder i regel på tisdagar, med enstaka undantag. Ordinarie 
tid för sammanträde är kl. 14:00.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 81, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Arbetsutskottet sammanträder:  
5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april, 4 juni, 6 augusti, 3 september, 8 oktober, 
5 november, 3 december 
2. Teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 
22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 
september, 23 oktober, 19 november och 17 december 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Arbetsutskottet sammanträder:  
5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april, 4 juni, 6 augusti, 3 september, 8 oktober, 
5 november, 3 december 
2. Teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 
22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 
september, 23 oktober, 19 november och 17 december 
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__________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningskontoret Säffle 
Kommunledningskontoret Åmål 
Teknik- och fritidsförvaltningen/ledningsgrupp 
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§ 135 Dnr 2018-000745  

Reviderad avfallstaxa för verksamhetsavfall, Östby 
Miljöstation 
Ärendebeskrivning 
En revidering av avfallstaxan för verksamhetsavfall som lämnas på Östby 
Miljöstation har föreslagits. Syftet med taxan är att få kostnadstäckning för 
det verksamhetsavfall som företag och andra verksamheter lämnar på Östby 
Miljöstation.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 75 Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden bifaller förslag till avfallstaxa för 
verksamhetsavfall enligt bilaga 1 från och med 2019-01-01 för Östby 
Miljöstation. 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Renhållningschef  
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§ 136 Dnr 2018-000747  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Kyrkogatan i 
Åmål 
Ärendebeskrivning 
Flera nya företag har tillkommit i ”PD-huset” och behovet av fler 
parkeringsplatser i anslutning till fastigheten har ökat.  
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 
fritidsförvaltningen att teknik- och fritidsnämnden beslutar lokala 
trafikföreskrifter gällande Kyrkogatan.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 79, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar: 
1. Upphäva Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter (1492 2013:041) om 
stannande och parkering på Kyrkogatan i Åmåls kommun, med stöd av 10 
kap.1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276). 
2. Fastställa lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt nedanstående bilagor, med 
stöd av 10 kap.1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276): 
a. 1492 2018:031 
b. 1492 2018:032  
3. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 
ovanstående beslut. 
__________________ 
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Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
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§ 137 Dnr 2018-000748  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Hjeltegatan i 
Åmål 
Ärendebeskrivning 
ÅKAB (Åmåls kommunfastigheter AB) har önskemål om att en 
handikapparkeringsplats anläggs utanför deras kontor i centrala Åmål. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 
fritidsförvaltningen att teknik- och fritidsnämnden beslutar lokala 
trafikföreskrifter gällande Hjeltegatan.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 80, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Lokala trafikföreskrifter i Åmål fastställs enligt bilaga (1492 2018:033), 
med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276). 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 
ovanstående beslut. 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
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§ 138 Dnr 2018-000785  

Anhållan om extra medel för projektering vid 
Säterivägen i Säffle 
Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Säterivägen har tagits fram och det finns externa intressenter 
som vill etablera sig inom området och därför bör kommunen snarast gå 
vidare med förberedande arbeten så att utbyggnation av området kan starta 
våren 2020. 
Förvaltningen anser att förstudie och detaljprojektering ska utföras för att 
området ska kunna förberedas för utbyggnad. Om de intressanta 
etableringarna är fortsatt aktuella så bör utbyggnad av området starta redan 
våren 2020 och byggas ut i den omfattning som krävs och är lämplig 
avseende massbalans inom området mm.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande: 
1. Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra 
förstudie/utredning för utbyggnad av gator, VA, miljötillstånd m.m. för 
detaljplan Säterivägen våren 2019. 
2. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 000 tkr i investeringsbudget 2019 
för att genomföra förstudie/utredning. 
3. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 35 tkr/år 
fr.o.m. 2019 för att täcka ökade kapitalkostnader för förstudie/utredning. 
4. Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra 
detaljprojektering för utbyggnad av gator, VA mm för detaljplan Säterivägen 
hösten 2019. 
5. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 3 750 tkr i investeringsbudget 2019 
för att genomföra detaljprojektering, varav gator/trafik 2 250 tkr och 
vatten/avlopp 1 500 tkr. 
6. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 130 tkr/år 
fr.o.m. 2019 för att täcka ökade kapitalkostnader för detaljprojektering. 
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Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
1. Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra 
förstudie/utredning för utbyggnad av gator, VA, miljötillstånd m.m. för 
detaljplan Säterivägen våren 2019. 
2. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 000 tkr i investeringsbudget 2019 
för att genomföra förstudie/utredning. 
3. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 35 tkr/år 
fr.o.m. 2019 för att täcka ökade kapitalkostnader för förstudie/utredning. 
4. Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra 
detaljprojektering för utbyggnad av gator, VA mm för detaljplan Säterivägen 
hösten 2019. 
5. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 3 750 tkr i investeringsbudget 2019 
för att genomföra detaljprojektering, varav gator/trafik 2 250 tkr och 
vatten/avlopp 1 500 tkr. 
6. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 130 tkr/år 
fr.o.m. 2019 för att täcka ökade kapitalkostnader för detaljprojektering. 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 139 Dnr 2018-000455  

Svar på uppdrag om begränsning av trafik i Åmåls 
centrum 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Åmål har beslutat att ge teknik- och fritidsnämnden i 
uppdrag att begränsa trafiken för allmänheten i Åmål mellan klockan 00-05 
på vägsträcka Kungsgatan och Måkebergsvägen under perioden 1 januari 
2019 till och med 30 september 2019. 
Berörda vägsträckor har under de senaste åren varit föremål för buskörningar 
och musikspelning på hög volym. Detta har föranlett till ett antal klagomål 
framför allt hos besökande på hotell men även av lokala företag och boende 
längs berörda vägsträckor hos polismyndigheten och Åmåls kommun.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 77, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-12-07 
Protokollsutdrag § 257, Kommunstyrelsen Åmål, 2018-11-07 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Olof Ottosson (C): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag, med följande tillägg: 
4. Utvärdering av åtgärden bör ske innan prövoperiodens slut, så 
förvaltningen kan planera för eventuell förlängning av trafikbegränsningen.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Ottossons (C) yrkande och 
finner att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detsamma. 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att lokala 
trafikföreskrifter i Åmål enligt nedanstående bilagor till detta tjänsteyttrande 
börjar gälla från 3 januari 2019 och upphör att gälla den 30 september 2019. 
1. På Kungsgatan mellan Hjeltegatan och Torggatan får andra motordrivna 
fordon än moped klass II inte föras mellan klockan 00 och 05.  
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Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 
trafikförordningen (1998:1276), (1492 2019:001). 
2. På Norra Långgatan mellan Kungsgatan och en punkt 40 meter i ostlig 
riktning får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras mellan 
klockan 00 och 05.  
Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 
trafikförordningen (1998:1276), (1492 2019:002). 
3. På Måkebergsvägen mellan Hålskogsgatan och in- och utfarten till 
båthusen får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras mellan 
klockan 00 och 05. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 
4 § trafikförordningen (1998:1276), (1492 2018:003). 
4. Utvärdering av åtgärden bör ske innan prövoperiodens slut, så 
förvaltningen kan planera för eventuell förlängning av trafikbegränsningen. 
__________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 140 Dnr 2018-000175  

Svar på medborgarförslag om begränsad 
framkomlighet i Åmåls centrum för motordrivna fordon 
nattetid 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag från Sven-Åke Runelid inkom till teknik- och 
fritidsnämnden den 16 mars 2018, med syftet att det i Åmåls kommuns 
lokala trafikföreskrifter införs ett förbud för motordrivna fordon mellan kl 
22-05 i delar av Åmåls centrum. Lunnegatan-Bergslagsgatan-Nybrogatan-
Hjeltegatan-Kyrkogatan pekas av förslagsställaren ut som viktiga. 
På sammanträdet 2018-11-07 beslöt kommunstyrelsen i Åmål att ge teknik- 
och fritidsnämnden i uppdrag att begränsa trafiken för allmänheten i Åmål 
mellan klockan 00-05 på vägsträcka Kungsgatan och Måkebergsvägen under 
perioden 1 januari 2019 till och med 30 september 2019. Syftet med de 
föreslagna åtgärderna är att få rätsidor på problemen med ”buskörning” utan 
att begränsa allmänhetens tillträde till centrum nämnvärt.  
Gatuenheten har därför föreslagit att nattliga gatuavstängningar på ett 
begränsat antal gator införs på prov under perioden 2019-01-01-2019-09-30.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag § 78, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-12-
04 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-28 
Medborgarförslag, Sven-Åke Runelid, 2017-09-19 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-10, TFN 2018/455 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.  
_______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 141 Dnr 2018-000029  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 2018 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar förteckningar över beslut fattade 
med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut, 2018-12-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
anmälan.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 142 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 
anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälda handlingar, 2018-12-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
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§ 143 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Gatuchef Niklas Ekberg delger aktuell verksamhetsinformation från 
gatuenheten. 
Fritidschef Viktor Weiberg delger aktuell verksamhetsinformation från 
fritidsenheten. 
Mikael Norén (S) återrapporterar från reflexutdelningen på tomteparaden i 
Åmål. 
Christer Törnell (KD) och Inger Persson (S) framför en eloge till 
förvaltningen för julbelysningen i Åmål och Säffle.  
Förvaltningschef Helen Halvardsson tackar avgående ordförande Thomas 
Jarlhamre (M) samt avgående vice ordförande Mikael Norén (S) för gott 
samarbete och önskar lycka till inför framtida uppdrag.    
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