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Plats och tid Åmåls OK, Västra Åsenvägen 12, tisdagen den 8 november 2016 kl 14:10-16:30 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Emma Lindkvist, 
nämndsekreterare/kvalitetscontroller 
Emil Martinsson, VA-chef, § 109 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 110-111 
Inge Larsson, fritidschef, § 113-115 

 

Justerare Bengt Enneby 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administration 2016-11-14 kl.15:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 107-120 

 Emma Lindkvist  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Bengt Enneby  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-08 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-15 Datum då anslaget tas ned 2016-12-07 

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)  X          

Leif Pettersson (SiV)  X          

Thomas Jarlhamre (M)  X          

Lars Olsson (MP) X           

Urban Karlsson (SD) X           

Inger Persson (S) tjg för Jerome Davidsson (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 Niklas Johansson (C) X           

Patrik Sandvall (M)  X          
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§ 107 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

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

(C) till protokollsjusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden utser Bengt Enneby (C) till protokollsjusterare. 

_______________________________________ 
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§ 108 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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§ 109 Dnr 10713  

Information om pågående verksamhet inom va-enheten 

Ärendebeskrivning 

VA-chefen Emil Martinsson informerar om den pågående verksamheten 

inom va-enheten.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

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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§ 110 Dnr 10712  

Information om pågående verksamhet inom 
gatuenheten 

Ärendebeskrivning 

Gatuchef Niklas Ekberg informerar om den pågående verksamheten inom 

gatuenheten.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

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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§ 111 Dnr 2016-000536  

Utbyggnad/förlängning av Plogvägen i enlighet med 
detaljplan för Säffle 7:13, Olstorpsområdet  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen begär 1 000 tkr i investeringsmedel för att 

bygga ut förlängning av Plogvägen i enlighet med detaljplan för Säffle 7:13, 

Olstorpsområdet samt 45 tkr/år i höjd driftbudgetram för att täcka ökade 

kapitalkostnader och ökade kostnader och drift- och underhåll.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-30 

Bilaga 1 Förlängning av Plogvägen 

Bilaga 2 Grovkalkyl Plogvägen 

Yrkanden 

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

och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att bygga ut förlängning av 

Plogvägen i enlighet med antagen detaljplan för Säffle 7:13, 

Olstorpsområdet och att den färdigställs senast augusti 2017.  

2. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 000 tkr i investeringsbudget för 

att bygga ut förlängning av Plogvägen. 

3. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 45 tkr/år 

för att täcka ökade kapitalkostnader och ökade kostnader för drift- 

och underhåll för förlängning av Plogvägen. 

 

_______________________ 

utdrag till 2016-11-15 

Kommunfullmäktige 

VD Säfflebostäder 

Gatuchef 
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§ 112 Dnr 2016-000090  

Ekonomisk uppföljning efter oktober 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 

+950 tkr. Varav hela överskottet avser Säffle kommun.  

Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på -900 tkr 

vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar ett 

överskott på + 400 tkr. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 

underskott på - 900 tkr. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott på 

+ 600 tkr och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott med + 1 

500 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2016, 2016-11-02 

Investeringsprognos efter oktober, 2016-11-02  

Yrkanden 

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

den ekonomiska uppföljningen efter oktober år 2016.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen efter oktober år 2016. 

_________________ 

2016-11-15 utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle 

Kommunstyrelsen Åmål 

Förvaltningschef 

Ekonom 
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§ 113 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 

Arbetsutskottets protokoll 2016-10-25, § 51 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

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. 

__________________________ 

2016-11-15 utdrag till  

Kommunfullmäktige Säffle 

Fritidschef 
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§ 114 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 

Arbetsutskottets protokoll 2016-10-25, § 52 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle att med 

hänvisning till tjänsteskrivelsen avslå motionen. 

________________________ 

2016-11-15 utdrag till  

Kommunfullmäktige Säffle 

Fritidschef 
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§ 115 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 

Arbetsutskottets protokoll 2016-10-25, § 53 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen i Säffle att teknik- 

och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda framtida ridsportverksamhet 

utifrån kommunens och föreningens ansvar. 

____________________________ 

2016-11-15 utdrag till  

Kommunstyrelsen Säffle 

Förvaltningschef 

Fritidschef  
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§ 116 Dnr 2016-000512  

Sammanställning kritik på teknik 2013-2016 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har deltagit i undersökningen 

Kritik på teknik år 2013 och år 2016. Undersökningen skickades ut till 500 

slumpmässiga invånare mellan åldern 18-74 i respektive kommun. 

Undersökningen bygger på två enkäter, en om invånarnas uppfattning om 

hur parker och gator sköts och en om hur vatten och avlopp samt 

avfallshantering sköts av kommunerna.  

Förvaltningen har sammanställt och jämfört resultaten mellan dessa år. En 

analys av resultaten har även gjorts av respektive verksamhetsområde.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-01 

Sammanställning kritik på teknik 2013-2016 

Arbetsutskottets protokoll 2016-10-25, § 54 

Yrkanden 

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

sammanställningen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av sammanställningen. 

______________________ 

2016-11-15 utdrag till  

Förvaltningschef 

VA-chef 

Renhållningschef 

Gatuchef 

Fritidschef 
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§ 117 Dnr 2016-000500  

Sammanträdesdagar år 2017 för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Säffle beslutade den 31 oktober att nämnderna ska 

förlägga sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa 

bestämde 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 

för år 2017 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Följande 

tisdagar kl. 14:00 är föreslagna: 

- arbetsutskottet sammanträder:  

3 januari, 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 8 augusti, 29 

augusti, 3 oktober, 31 oktober och 28 november 

- teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 22 augusti,  

12 september, 17 oktober, 14 november och 12 december. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-01 

Yrkanden 

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

och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle – Åmål beslutar att: 

- arbetsutskottet sammanträder:  

3 januari, 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 8 augusti, 29 

augusti, 3 oktober, 31 oktober och 28 november år 2017 

- teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 22 augusti,  

12 september, 17 oktober, 14 november och 12 december år 2017. 

 

_______________________ 

2016-11-15 utdrag till 
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Ledamöter/ersättare teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunledningskontoret Säffle 

Kommunledningskontoret Åmål 

Teknik- och fritidsförvaltningen, ledningsgruppen 
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§ 118 Dnr 2016-000373  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning november 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-31 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

__________________ 
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§ 119 Dnr 2016-000372  

Anmälda handlingar november 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2016-10-31 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

_____________________ 
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§ 120 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Inger Persson (S) informerar att det har delats ut reflexer i samband med 

kontroller av cyklar tillsammans med polisen.  

___________________ 

 


