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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, tisdagen den 25 oktober 2016 kl 14:00-15:30 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Mikael Norén (S), Ordförande 
Andreas Alerfors (M), 1:e vice ordförande 
Bengt Mattsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Joachim Adolfsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Emma Lindkvist, 
nämndsekreterare/kvalitetscontroller 
Inge Larsson, fritidschef §§ 51-53 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Andreas Alerfors (M) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administration 2016-10-31 kl.10:30  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 49-55 

 Emma Lindkvist  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Andreas Alerfors  
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§ 49 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att Andreas Alerfors (M) utses till 

protokollsjusterare.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Anderas Alerfors (M) till 

protokollsjusterare. 

_______________________________________ 
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§ 50 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet fastställer dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista. 

____________________________________ 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(9) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-25 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2015-000227  

Svar på motion om gratis bad samt gratis familjedagar i 
badhuset Säffle 

Ärendebeskrivning 

Olga Ljung (S) har till kommunfullmäktige i Säffle den 27 april 2015 lämnat 

in en motion om gratis bad för barn upp till 9 år samt att regelbundet införa 

gratis familjedagar i simhallen. 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Säffle avslå den del av motionen som innebär att införa avgiftsfritt bad för 

barn upp till 9 år och bifaller förslaget till riktade familjedagar och att det 

skulle kunna ske vid speciella tillfällen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Olga Ljung (S) 2015-04-30 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Säffle att avslå motionen beträffande gratisbad för barn upp till 9 år och 

bifall till förslaget om gratis familjedagar vid speciella tillfällen. 

__________________________ 
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§ 52 Dnr 2016-000296  

Svar på motion om utegym i anslutning till lekparkerna 
i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Sebastian Hidén (SiV) och Marianne Utterdahl (SiV) inkom 30 maj 2016 

med en motion där de yrkar att det ska byggas ett eller flera utegym i 

anslutning till lekplatserna i Säffle. Detta för att föräldrar ska kunna 

motionera samt att medborgare med begränsade resurser också ges möjlighet 

till fysisk aktivitet.  

Kommunchefen har på delegation remitterat motionen till teknik- och 

fritidsnämnden för beredning. 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle att med 

hänvisning till tjänsteskrivelsen avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Sebastian Hidén (SiV) och Marianne Utterdahl (SiV)  

2016-06-09 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle att med 

hänvisning till tjänsteskrivelsen avslå motionen. 

________________________ 
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§ 53 Dnr 2016-000511  

Förslag till utredningsuppdrag ridhus i Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

I kommunens investeringsbudget för 2017-2019 finns medel avsatta till 

om/nybyggnation av simhall/bollhall/ridhus. 

För att skapa bästa förutsättningar att ta rätt beslut inför vad en 

nybyggnation/ renovering av ridhus skulle innebära för kommunen 

respektive föreningen är det därför grundläggande att göra en nulägesanalys. 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att teknik- och 

fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda framtida ridsportverksamhet 

utifrån kommunens och föreningens ansvar. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-16 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottet förslår teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att teknik- och 

fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda framtida ridsportverksamhet 

utifrån kommunens och föreningens ansvar. 

____________________________ 
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§ 54 Dnr 2016-000512  

Information om kritik på teknik 2016 

Ärendebeskrivning 

Helen Halvardsson och Emma Lindkvist informerar om förvaltningens 

arbete med sammanställningen av Kritik på teknik. Sammanställningen över 

åren 2013 och 2016 kommer presenteras på teknik- och fritidsnämndens 

kommande sammanträde. Enhetscheferna har genomfört en kort analys på de 

frågorna som är kopplade till deras verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet tagit del av informationen.  

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

______________________ 
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§ 55 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

 Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar att teknik- och 

fritidsförvaltningens årliga julbord kommer vara den 15 december 

2016. 

 Ordförande Mikael Norén (S) informerar att teknik- och 

fritidsnämndens arbetsutskott ställs in den 20 december 2016. 

 Nämndsekreterare Emma Lindkvist informerar att två avsägelser som 

rör teknik- och fritidsnämnden har inkommit till kommunfullmäktige 

i Åmål. Nya val till teknik- och fritidsnämnden kommer genomföras 

av kommunfullmäktige i Åmål.  

___________________ 

 


