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Plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset, Åmål, tisdagen den 13 september 2016 kl 14:00-17:00 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Emma Lindkvist, nämndsekreterare 
Niklas Ekberg, gatuchef, §§ 83-84 
Charlotte Eriksson, ekonom. § 85 
Veronica Carlsson Ulff, renhållningschef,  
§ 88-91 
Åmåls revision, § 87 

 

Justerare Anders Anderberg (SD) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-09-15, kl 15:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 81-96 

 Emma Lindkvist  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Anders Anderberg  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-13 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-16 Datum då anslaget tas ned 2016-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administration 

Underskrift 

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

 

 Emma Lindkvist  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Bengt Enneby (C) X           

Patrik Karlsson (C) X           

Andreas Alerfors (M) §§ 81-84 X           

Mats Ahlstrand (SiV) X           

Anders Anderberg (SD) X           

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) §§ 81-90 X           

Mikael Norén (S) X           

Tommy Lerhman (S) §§ 81-90 X           

Peter Olsson (V)  X          

Niklas Johansson (C)  X          

Christer Törnell (KD) X           

Joachim Adolfsson (M) X           

            

Ersättare            

            

Eva Harstad (C)  X          

Leif Pettersson (SiV)  X          

Thomas Jarlhamre (M)  X          

Lars Olsson (MP)  X          

Urban Karlsson (SD) X           

Inger Persson (S) §§ 85-96 tjg för Andreas 
Alerfors 

X           

Leif Pettersson (S) §§ 91-96 tjg för Jerome 
Davidsson 

X           

Sahir Aldousari (S)  X          

Michael Henriksson (S)  X          

Christoffer Karlsson (MP)  X          

Peter Håkansson (C)  X          

Anders Hansson (L) tjg för Niklas Johansson X           

Patrik Sandvall (M)  X          
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§ 81 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att Anders Anderberg (SD) utses till justerare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Anders Anderberg (SD) till 

protokollsjusterare. 

______________________ 
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§ 82 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista. 

___________________ 
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§ 83 Dnr 2016-000385  

Lokala trafikföreskrifter för parkering på Hamngatan i 
Säffle 

Ärendebeskrivning 

Parkeringsplatserna på östra sidan av Hamngatan i Säffle, vid polisstationen, 

har strukturerats om.  

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 lokal trafikföreskrifter gällande parkering på 

Hamngatan i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-08-24 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andras stycket 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) lokala 

trafikföreskrifter i Säffle enligt bilagorna 1785 2016:037 och 1785 2016:038 

till detta tjänsteyttrande. 

__________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten 

Stefan Lenberg, Trafikkonsult 
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§ 84 Dnr 2016-000440  

Information om anordnande av trafikdagar i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet genom Jan-Erik Thorin inlämnade till Åmåls 

kommunfullmäktige en motion, daterad 1 september 2011 gällande 

önskemål om att en alternativt två trafikdagar skulle anordnas per år i Åmål. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har tagit omtag i frågan och ger teknik- och 

fritidsnämnden följande förslag till beslut ”Teknik- och fritidsförvaltningen 

föreslår teknik- och fritidsnämnden att ge gatuenheten i uppdrag att våren 

2017 prioritera genomförande av en trafikinsats under en vardag strax före 

Cykelns dag i maj då man under några timmars tid övervakar och informerar 

cyklister i centrum om trafikregler och hur cykeln ska vara utrustad”. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-09-01 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-30, § 40 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ge gatuenheten i uppdrag att våren 

2017 prioritera genomförande av en trafikinsats under en vardag strax före 

Cykelns dag i maj då man under några timmars tid övervakar och informerar 

cyklister i centrum om trafikregler och hur cykeln ska vara utrustad. 

____________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Kommunstyrelsen Åmål 

Gatuchef 
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§ 85 Dnr 2016-000229  

Delårsbokslut 2016 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden är gemensam nämnd sedan 2011. Nämnden ger 

service inom områdena infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritid 

samt lokalvård. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 

avgiftsfinansierad verksamhet. De ekonomiska förutsättningarna för de 

skattefinansierade verksamheterna 2016 innebär en ramökning med 1,5 % i 

både Säffle och Åmål.  

Säffle har även fått ökad budget med 1 268 tkr som stöd med anledning av 

flyktingsituationen. I Åmål har fritidsverksamheten ett besparingskrav med 

200 tkr för de driftbidrag som lämnas till föreningar för skötsel av 

idrottsanläggningar. Gatuenheten i Åmål har fått ökad budgetram med  

300 tkr för ökade kapitalkostnader. Detta innebär en driftram på 45 608 tkr i 

Säffle kommun och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 35 710 tkr. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på  

+ 1000 tkr, varav + 850 avser Säffle och + 150 tkr avser Åmål.  

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på – 950 tkr 

vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar ett 

överskott på + 200 tkr. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på – 750 tkr. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott 

med + 200 tkr och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott 

med + 350 tkr.  

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 2016, 2016-09-07 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-30, § 39 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Delårsbokslutet 2016 godkänns. 
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Fortsättning § 85 

2. Delårsbokslutets uppföljning av de övergripande målen och 

rapportens driftredovisning med prognos överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljningen efter delårsbokslutet 2016 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Delårsbokslutet 2016 godkänns. 

2. Delårsbokslutets uppföljning av de övergripande målen och 

rapportens driftredovisning med prognos överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljningen efter delårsbokslutet 2016 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

_______________ 

2016-09-16 utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 

Förvaltningschef teknik- och fritid 

Ekonom teknik- och fritid 
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§ 86 Dnr 2016-000439  

Uppdaterade inventarieförteckningar i samband med 
delårsbokslutet 2016 

Ärendebeskrivning 

Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god 

ekonomisk ordning. Alla inventarier inom teknik- och fritidsförvaltningen 

som överstiger ett värde av 500 kr är räknade. Förteckningarna har sedan 

lämnats till ekonomienheten i samband med delårsbokslutet.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-09-01 

Kvittering av inlämnad inventarieförteckning 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisad hantering av 

inventarieförteckningarna i samband med delårsbokslut 2016. 

________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 87 Dnr 2016-000337  

Revisorernas grundläggande granskning 2016 av 
styrelse och nämnder - besök av revisorerna. 

Ärendebeskrivning 

Revisionens ordförande i Åmål Lennart Hansson (L) presenterar revisionen 

och dess arbete. Revisionen ska göra en grundläggande granskning för år 

2016 och i det arbete träffar de kommunstyrelsen och alla nämnder i Åmåls 

kommun för att diskutera nämndernas olika verksamheter. Frågor har 

skickats till teknik- och fritidsnämnden som ligger till grund för dessa 

diskussioner.  

Revisionen följer upp att nämnden inom sitt område ser till att de 

verksamheter de ansvarar för bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheterna. Det ingår även i den grundläggande granskningen att 

revisionen går igenom olika dokument kopplade till nämnderna som 

exempelvis mål- och budgetdokument och protokoll. Den grundläggande 

granskningen ligger sedan till grund för nämndernas ansvarsprövning.  

Beslutsunderlag 

Revisorernas grundläggande granskning år 2016 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Revisionen Åmål 
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§ 88 Dnr 2016-000411  

Revidering av avfallstaxa för Östby miljöstation 

Ärendebeskrivning 

En revidering av avfallstaxan för Östby Miljöstation föreslås med anledning 

av en översyn av Östbys budget samt av nya avtal gällande behandling av de 

olika avfallsslagen. 

Avfallstaxan för Östby Miljöstation används vid debitering av näringsidkare 

som lämnar avfall på återvinningscentralen. Taxan för de olika avfallsslagen 

har reviderats som resultat av den översyn som förvaltningen har utfört av 

Östbys budget samt på grund av nya avtal när det gäller transport och 

behandling av de olika avfallsslagen. En ny taxa för farligt avfall 

(kemikalier, olja) har tillkommit.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilaga, 2016-09-05 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-30, § 37 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad avfallstaxa 

för Östby Miljöstation från och med 2016-10-01. 

_____________ 

2016-09-16 utdrag till 

Renhållningschef 
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§ 89 Dnr 2016-000423  

Förslag till ny fördelning av driftkostnader för 
återvinningscentralen på Östby miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår en ny modell för fördelning av driftkostnaden för 

återvinningscentralen på Östby mellan Säffle och Åmåls kommuns 

renhållningskollektiv.  

Kostnaden för drift av återvinningscentralen på Östby ingår som en del i 

renhållningstaxans grundavgift. Kostnaden omfattar personal, fordon, drift 

och underhåll av ytor och behållare. Förvaltningens förslag är att fördela 

kostnaden baserat på antalet invånare i respektive kommun d v s 

renhållningskollektivens storlek. Invånarantal hämtas från SCBs årsstatistik 

en gång per år. Fördelningen skulle med den nya fördelningen innebära 

54,95% för Säffle kommun och 45,05% för Åmåls kommun baserat på  

2015-års invånarantal.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-08-24 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-30, § 38 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta en ny modell för fördelning 

baserad på invånarantal 54,95% för Säffle kommun och 45,05% för Åmåls 

kommun. Fördelningen kommer att revideras årligen efter invånarantalet i 

Säffle och Åmåls kommun.  

__________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Renhållningschef 
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§ 90 Dnr 2016-000410  

Förslag till taxa för slamtömning i Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Taxan för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Säffle kommun 

föreslås höjas från och med 2017-01-01. 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som ska 

drivas enligt självkostnadsprincipen. Taxan för slamtömning har inte 

reviderats sedan år 2011 då senaste entreprenaden startades.  

En ny entreprenad har upphandlats under våren 2016 som omfattar tömning 

av avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för tömningar 

under helger. Kundtjänst och fakturering kommer från och med 1 januari 

2017 istället att utföras av teknik- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-09-05 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-30, § 36 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktig i Säffle att anta 

förslag till slamtömningstaxa för Säffle kommun från och med 2017-01-01. 

________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Renhållningschef 
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§ 91 Dnr 2016-000410  

Förslag till taxa för slamtömning i Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Taxan för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Åmåls kommun 

föreslås höjas enligt bilaga 1från och med 2017-01-01. 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som ska 

drivas enligt självkostnadsprincipen. Taxan för slamtömning har inte 

reviderats sedan år 2011 då senaste entreprenaden startades.  

En ny entreprenad har upphandlats under våren 2016 som omfattar tömning 

av avloppsanläggningar inklusive upprätthållande av jour för tömningar 

under helger. Kundtjänst och fakturering kommer från och med 1 januari 

2017 istället att utföras av teknik- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-09-05 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-08-30, § 36 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att anta 

förslag till slamtömningstaxa för Åmåls kommun från och med 2017-01-01. 

________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 

Renhållningschef 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(20) 

Sammanträdesdatum 

2016-09-13 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2016-000438  

Rapport avseende granskning av delegation 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säffle kommun 

genomfört en revisionsgranskning rörande delegation av beslutanderätt från 

nämnderna.  

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden säkerställer att 

delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Revisionens samlade bedömning är att nämnden delvis säkerställer att 

delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-08-26 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Yttrandet med redovisning av åtgärder utifrån revisionens granskning 

av delegation godkänns. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

________________ 

2016-09-16 utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 93 Dnr 5071  

Information om pågående verksamhet inom 
administrationen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om den pågående 

verksamheten inom administration och teknisk planering. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från förvaltningschef Helen Halvardsson 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 
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§ 94 Dnr 2016-000373  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning september 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-09-02 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

information.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

________________ 
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§ 95 Dnr 2016-000372  

Anmälda handlingar september 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningen tjänsteyttrande, 2016-08-31 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

________________ 
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§ 96 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Mikael Norén (S) och Bengt Mattsson (S) kommer att delta på SKL:s trafik- 

och gatudagar den 3-4 oktober i Stockholm. Information om dagarna 

kommer sedan presenteras för nämnden.  

___________________ 

      

      

 


