
 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 
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Plats och tid Trätäljarummet, stadshuset, Säffle, tisdagen den 11 oktober 2016 kl 14:00 – 15:50 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Veronica Carlsson Ulff, renhållningschef,  
§ 99 
Inge Larsson, fritidschef, § 100 
Lars Anders Sjögren, miljöstrateg, § 101 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 102 

 

Justerare Jerome Davidsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, Städet 2016-10-14 kl 10:00  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 97-106 

 Helen Halvardsson  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Jerome Davidsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-11 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-17 Datum då anslaget tas ned 2016-11-08 

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)  X          

Mats Ahlstrand (SiV)  X          

Anders Anderberg (SD) X           

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Mikael Norén (S) X           

Tommy Lerhman (S) X           

Peter Olsson (V) X           

Niklas Johansson (C)  X          

Christer Törnell (KD) X           

Joachim Adolfsson (M)  X          

            

Ersättare            

            

Eva Harstad (C) tjg för Patrik Karlsson (C) X           

Leif Pettersson (SiV) tjg för Mats Ahlstrand (SiV) X           

Thomas Jarlhamre (M) tjg för Anderas Alerfors 
(M) 

X           

Lars Olsson (MP) §§ 97-103 X           

Urban Karlsson (SD) X           

Inger Persson (S) X           

Leif Pettersson (S) X           

Sahir Aldousari (S)  X          

Michael Henriksson (S) X           

Christoffer Karlsson (MP)  X          

Peter Håkansson (C)  X          

Anders Hansson (L) tjg för Joakim Adolfsson X           

Patrik Sandvall (M)  X          
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§ 97 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden utser Jerome 

Davidsson (S) till protokollsjusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Jerome Davidsson (S) till 

protokollsjusterare. 

_______________________________________ 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(14) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-11 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

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

föredragningslistan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista. 

____________________________________ 
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§ 99 Dnr 2011-000557  

Utställning av reviderat förslag till avfallsplan år 2017-
2022 för Säffle och Åmåls kommuner 

Ärendebeskrivning 

Förslag på avfallsplan år 2017-2022 har varit ute på samråd med 

tillsynsmyndigheter och särskilt berörda. Tre yttranden har kommit in och 

förslaget har reviderats och förtydligats med anledning av dessa. Det 

reviderade förslaget på avfallsplan ska nu ställas ut för samråd med 

allmänheten. 

Avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och Åmåls kommuner kommer ställas ut 

mellan den 25 oktober och 30 november 2016 på följande ställen: 

- Stadshuset, Säffle 

- Stadshuset, Åmål 

- Biblioteket, Säffle 

- Biblioteket, Åmål 

- Teknik- och fritidsförvaltningen, Städet, Säffle 

- Teknik- och fritidsförvaltningen, Norrtull, Åmål 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-02 

Avfallsplan år 2017-2022 för Säffle och Åmåls kommuner inklusive 

bilagorna 1-10 

Yrkanden 

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

och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att reviderat förslag till avfallsplan 

ställs ut på samråd med allmänheten under perioden  

2016-10-25 – 2016-11-30. 

__________________ 

2016-10-17 utdrag till 

Renhållningschef 
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§ 100 Dnr 2016-000339  

Svar på motion om lekplats anpassad för 
funktionshindrade barn 

Ärendebeskrivning 

Anders Anderberg (SD) inkom 20 juni 2016 med en motion där han föreslår 

att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

få fram handikappanpassade alternativ, såsom rullstolsgungor och förhöjda 

sandlådor, till några av kommunens lekparker. 

I kommunen finns ett antal lekparker som har olika attraktionsvärden. 

Många av lekparkerna är i behov av upprustning och årligen har nämnden 

avsatt medel för investering i ny lekutrustning.  

De senaste åren har ett större fokus på just lekplatser som en mötesplats och 

aktivitetsyta för flera generationer uppmärksammats. De senaste lekparkerna 

som färdigställts har därför 4G som ett genomgående tema. 4G står för fyra 

generationer. Tillgängligheten är en del i nyetableringen av de lekparker som 

färdigställts de senaste åren.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-18 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-27, § 46 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslag. 

Anders Anderberg (SD) yrkar som ett tilläggsyrkande att förvaltningen får i 

uppdrag att genomföra en lekplatsutredning för lekplatserna i Säffle och 

Åmåls kommun med utgångspunkterna; tillgänglighet, jämställdhet och 

trygghet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition om teknik- och fritidsnämnden vill bifalla 

eller avslå Anders Anderbergs (SD) tilläggsyrkande och finner att teknik- 

och fritidsnämnden bifaller Anders Anderbergs (SD) tilläggsyrkande.  
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Fortsättning § 100 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Säffle besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till 

förvaltningens löpande arbete med att förbättra kommunens lekparker. 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en lekplatsutredning för 

lekplatserna i Säffle och Åmåls kommun med utgångspunkterna; 

tillgänglighet, jämställdhet och trygghet. 

_____________________ 

2016-10-17 utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 101 Dnr 2015-000633  

Svar på motion om att möjliggöra användandet av 
eldrivna fordon 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har genom Bengt Enneby m.fl. 2015-11-23 inlämnat en motion 

om att möjliggöra användandet av eldrivna fordon i hela kommunen. 

Centerpartiet i Säffle vill: 

- att Säffle kommun i egen regi, eller genom att påverka andra aktörer, 

skapa en ändamålsenlig infrastruktur som ger förutsättningar för att 

användandet av eldrivna fordon i hela kommunen blir möjlig. 

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med infrastruktur tillsammans med 

andra förvaltningar samt Säbo för att möjliggöra användandet av elfordon. 

Laddpunker är redan uppförda där en stolpe är två publika ladduttag vid 

stadshuset. Laddpunkter planeras även för kommunens egna fordon samt 

även publika laddpunkter vid resecentrum. Vid resecentrum planeras även 

laddmöjligheter för elcyklar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-12 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-27, § 47 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle - Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Säffle besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till 

förvaltningens pågående arbete. 

________________________ 

2016-10-17 utdrag till 

Teknik- och fritid/miljöstrateg 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 102 Dnr 2016-000090  

Ekonomisk uppföljning efter september 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 skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på 

+850 tkr. Varav hela överskottet avser Säffle kommun.  

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på -950 tkr 

vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar ett 

överskott på + 300 tkr. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på - 800 tkr. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott på 

+ 350 tkr och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott med + 

700 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för teknik- och fritidsnämnden efter september år 2016 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner den 

ekonomiska rapporten efter september år 2016.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen efter september år 2016. 

_________________ 

2016-10-17 utdrag till 

Teknik- och fritid/ekonom 

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 103 Dnr 11501  

Information om simhallsprojektet 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om det pågående projektet 

om ny simhall i Säffle kommun. Ledningsgruppen för projektet har 

genomfört en SWOT-analys och har presenterade sex olika placeringars 

fördelar och nackdelar för styrgruppen. Tegnérområdet förordades då som 

placering. Den 14 november planeras kommunstyrelsen besluta om 

simhallens lokalisering  

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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§ 104 Dnr 2016-000373  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning oktober 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-09-29 

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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§ 105 Dnr 2016-000372  

Anmälda handlingar oktober 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningen tjänsteyttrande, 2016-09-29 

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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§ 106 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Mikael Norén (S) och Bengt Mattsson (S) informerar om SKL:s Trafik- och 

gatudagar den 3-4 oktober 2016 i Stockholm.  

___________________ 

 


