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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, Säffle, tisdagen den 6 december 2016 kl 14:00-16:10 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 

Emma Lindkvist, nämndsekreterare 
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 
nämndsekreterare 
Charlotte Eriksson, ekonom §§ 123-124 
Niklas Ekberg, gatuchef § 125 
Inge Larsson, fritidschef §§ 126-137 
 

 

Justerare Patrik Karlsson (C) 

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Säffle 2016-12-15   
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 121-144 

 Emma Lindkvist  

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

 

 Mikael Norén  

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

 

 Patrik Karlsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-06 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-16 Datum då anslaget tas ned 2017-01-09 
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Underskrift 
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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) §§ 121-124 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          
Lars-Olof Ottosson (C) X           
Christer Törnell (KD) X           
Joachim Adolfsson (M) X           
            
Ersättare            
            
Eva Harstad (C)  X          
Leif Pettersson (SiV) tjg för Anders Anderberg 
(SD) 

X           

Thomas Jarlhamre (M)  X          
Lars Olsson (MP) tjg för Mats Alhstrand (SiV) 
§§ 125-144 

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) X           
Olle Bring (M) tjg för Peter Olsson (V) X           
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§ 121 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att Patrik Karlsson (C) utses till protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Patrik Karlson (C) till 
protokollsjusterare. 
_______________________________________ 
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§ 122 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att dagens föredragningslista fastställs.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista. 
____________________________________ 
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§ 123 Dnr 2016-000090  

Ekonomisk uppföljning efter november 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 + 1 
050 tkr. Varav Säffle har ett överskott på + 1 150 tkr och Åmål ett underskott 
på - 100 tkr. 
Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på - 600 tkr 
vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar ett 
överskott på + 650 tkr. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett 
underskott på - 900 tkr. 
Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott på 
+ 1 100 tkr och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott på + 1 
200 tkr.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning efter november 2016, 2016-11-30 
Investeringsprognos efter november, 2016-11-30 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner den 
ekonomiska uppföljningen efter november år 2016.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen efter november år 2016. 
_________________ 
2016-12-16 utdrag till 
Kommunstyrelsen Åmål 
Förvaltningschef 
Ekonom 
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§ 124 Dnr 2016-000126  

Detaljbudget 2017 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun beslutar om budgetramar i juni, då sätts en nettobudget per 
nämnd under hösten som sedan ska fördelas internt. Teknik- och 
fritidsnämnden tilldelades en budgetram på 44 057 tkr för år 2017 vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i juni. i den ramen ingår ett 
engångsanslag med 730 tkr för medfinansiering av Eskilsäter och Ölseruds 
bygdegårdar samt ett generellt utökat bidrag till bygdegårdar med 200 tkr. I 
budgetramen ingår även en justering med 1 200 tkr för beläggningsarbeten 
som överförts till investeringsbudgeten. För Åmåls kommun har ett 
driftbidrag på 36 160 tkr beslutats för de skattefinansierade verksamheterna 
och medlen är fördelade på respektive verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Detaljbudget år 2017, 2016-12-01 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna 
detaljbudget år 2017 för teknik- och fritidsförvaltningen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget år 2017 för 
teknik- och fritidsförvaltningen.  
____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Förvaltningschef 
Ekonom 
Ledningsgrupp teknik- och fritid 
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§ 125 Dnr 2016-000303  

Förändring av regler för vägbidrag till enskilda vägar i 
Åmål 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen har gjort en revidering av reglementet för 
kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Åmåls kommun. 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att anta 
revideringen av Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar 
inom Åmåls kommun och att reglementet gäller från och med 2017-01-01. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16 
Bilaga 1- Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 
Åmåls kommun 
Bilaga 2 - Informationsbrev till vägsamfälligheter 2016-06-14 
Bilaga 3 – Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar 
inom Åmåls kommun(reviderad) 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att anta 
revideringen av Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar 
inom Åmåls kommun och att reglementet gäller från och med 2017-01-01. 
______________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Kommunfullmäktige Åmål 
Gatuchef 
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§ 126 Dnr 2016-000597  

Redovisning av uppdrag - Statistik från gästhamnarna 
år 2016 
Ärendebeskrivning 
I samband med teknik-och fritidsnämnden fastställde taxorna för gästhamns-
verksamheten för år 2016 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag 
att genomföra en utredning hur besöken i Säffle och Åmål ser ut under en 
säsong. Detta ska ligga som en grund inför beslut om taxorna för år 2017.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltnings tjänsteskrivelse 2016-11-23.  

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämndens beslutar enligt 
teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar, med statistiken till grund, 
att uppdraget att genomföra en utredning hur besöken i Säffle och Åmål ser 
ut under en säsong är redovisat. 
________________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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§ 127 Dnr 2016-000573  

Medlemskap i föreningen Gästhamnar i Vänern 
ekonomisk förening för Åmåls kommun 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening har erbjudit 
medlemskap för gästhamnen i Åmål så att alla gästhamnar runt Vänern 
tillsammans kan marknadsföra och utveckla båtturismen inom en förening.  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar föreslå kommunstyrelsen i 
Åmål att ansöka om medlemskap i föreningen Gästhamnar i Vänern 
ekonomisk förening för Åmåls Gästhamn.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 63 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar föreslå kommunstyrelsen i 
Åmål att ansöka om medlemskap i föreningen Gästhamnar i Vänern 
ekonomisk förening för Åmåls Gästhamn. 
Paragrafen är omedelbart justerad. 
____________________ 
2016-12-07 utdrag till  
Kommunstyrelsen Åmål 
Fritidschef 
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§ 128 Dnr 2016-000572  

Medlemskap i föreningen Gästhamnar i Vänern 
ekonomisk förening för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening har erbjudit 
medlemskap för gästhamnen i Säffle och Ekenäs så att alla gästhamnar runt 
Vänern tillsammans kan marknadsföra och utveckla båtturismen inom en 
förening.   
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar föreslå 
kommunfullmäktige i Säffle att ansöka om medlemskap i föreningen 
Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening för Säffle och Ekenäs Gästhamn.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 62  

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar föreslå 
kommunfullmäktige i Säffle att ansöka om medlemskap i föreningen 
Gästhamnar i Vänern ekonomisk förening för Säffle och Ekenäs Gästhamn. 
______________________ 
2016-12-16 Utdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Fritidschef 
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§ 129 Dnr 2016-000567  

Taxa för båtplatser i Åmål 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 
båtplatser i Åmål. En höjning med 3 % förslås för 2017.    

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Bilaga Taxa för uthyrning av båtplatser i Åmål 2017 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 64 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förslag till taxa för 
båtplatser i Åmål för år 2017 enligt bilaga 1. 
_____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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§ 130 Dnr 2016-000566  

Taxa för båtplatser i Säffle 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 
båtplatser i Säffle. En höjning med 3 % förslås för 2017.    

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Bilaga Taxa för uthyrning av båtplatser i Säffle 2017 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 65 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förslag till taxa för 
båtplatser i Säffle för år 2017 enligt bilaga 2. 
_____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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§ 131 Dnr 2016-000565  

Taxor för planer i Åmål 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 
fotbollsplanerna i Åmål. I Åmål är det konstgräsplanen som taxesätts. 
Förvaltningen föreslår en höjning med 3 % för år 2017.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Bilaga Taxa för uthyrning planer Åmål år 2017 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 66 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förslag till taxor 
för planer i Åmål från 2017-01-01 enligt bilaga 3. 
_____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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§ 132 Dnr 2016-000564  

Taxor för planer i Säffle 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 
fotbollsplaner. För år 2017 föreslås en höjning med 3%. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Bilaga Taxa för uthyrning planer Säffle år 2017 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 67 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förslag till taxor 
för planer i Säffle från 2017-01-01 enligt bilaga 4. 
_____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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§ 133 Dnr 2016-000563  

Taxa för idrottshallar i Åmål 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 
idrottshallarna. För år 2017 föreslås en höjning med 3 % förutom på ishallen 
där en sänkning föreslås.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Bilaga Taxa för uthyrning idrottshallar i Åmål 2017 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 68 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till taxa för 
idrottshallar i Åmål från 2017-01-01 enligt bilaga 5. 
_____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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§ 134 Dnr 2016-000562  

Taxa för idrottshallar i Säffle 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 
idrottshallarna. För 2017 föreslås en höjning av taxorna med 3 %. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Bilaga Taxa för uthyrning idrottshallar i Säffle 2017 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 69 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att godkänna förslag till taxa för 
idrottshallar i Säffle från 2017-01-01 enligt bilaga 6. 
_____________________ 
2016-12-16 utdrag till  
Fritidschef 
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Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 135 Dnr 2016-000539  

Åmål kommuns ledarstipendium år 2016 
Ärendebeskrivning 
Varje år har föreningar möjlighet att nominera eldsjälar inom föreningen till 
ledarstipendium Åmåls kommun. 
Ledarstipendium delas ut på teknik- och fritidsförvaltningens julbord den 15 
december.  

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att Marie Broström inom Åmåls Drill Dans och 
Cheer tilldelas Åmåls kommuns ledarstipendium år 2016.  

Beslut 
Marie Broström inom Åmåls Drill Dans och Cheer tilldelas Åmåls kommuns 
ledarstipendium år 2016. 
___________________ 
2016-12-16 utdrag till 
Marie Broström 
Fritidschefen 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 136 Dnr 2016-000501  

Säffle kommuns ledarstipendium år 2016 
Ärendebeskrivning 
Varje år har föreningar möjlighet att nominera eldsjälar inom föreningen till 
ledarstipendium Säffle kommun. 
Ledarstipendium delas ut på teknik- och fritidsförvaltningens julbord den 15 
december.  

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att Johanna M Carlsson inom Säffle 
Motorcrossklubb tilldelas Säffle kommuns ledarstipendium år 2016.  

Beslut 
Johanna M Carlsson inom Säffle Motorcrossklubb tilldelas Säffle kommuns 
ledarstipendium år 2016. 
___________________ 
2016-12-16 utdrag till 
Johanna M Carlsson 
Fritidschefen 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 137 Dnr 2016-000245  

Svar på medborgarförslag om Skatepark i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Erik Jensen – Åhl och Albin Skott har skrivit till kommunen och vill att 
kommunen bygger en skatepark någonstans i Åmål. Skateparken ska ha 
många hopp, ramper, railer och staket. Den ska vara gjord för både 
skateboards och kickbikes.  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål förslår kommunfullmäktige i Åmål 
besluta att avslå medborgarförslaget beträffande skatepark i väntan på att det 
bildas en aktiv skateklubb i Åmål.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Erik Jensen – Åhl och Albin Skott 2016-05-13 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-11 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 61 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 
Åmål att avslå medborgarförslaget beträffande skatepark i väntan på att det 
bildas en aktiv skateklubb i Åmål. 
___________________________ 
2016-12-16 Utdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
Fritidschef 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 138 Dnr 2016-000599  

Omfördelning investeringsbudget för lös egendom 
2016 till vågsystem Östby miljöstation 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden har i sin investeringsbudget för 2016 
budgeterade medel för lös egendom med 1 845 tkr för den skattefinansierade 
verksamheten. Förvaltningen föreslår en omfördelning av 164 tkr tkr från 
denna budget till inköp och installation av ett nytt vågprogram vid Östby 
miljöstation.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-28.  

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 
och fritidsförvaltnings tjänsteskrivelse.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att omfördela investeringsbudget för lös 
egendom med 164 tkr till vågsystem för Östby miljöstation. 
___________________________ 
2016-12-16 Utdrag till 
Renhållningschef 
Ekonom 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 139 Dnr 2016-000547  

Revidering av teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls 
delegeringsordning 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har reviderat och 
kvalitetssäkrat teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmåls delgeringsordning. 
En ny mall och en tydligare rutin för anmälan av delegeringsbeslut har tagits 
fram för att säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls till nämnden. 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att den reviderade 
delegeringsordningen för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål antas. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22 
Bilaga Ändringar delegeringsordningen 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 71 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 
och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar att den reviderade 
delegeringsordningen antas. 
___________________________ 
2016-12-16 Utdrag till 
Kommunstyrelsen Åmål 
Kommunstyrelsen Säffle 
Teknik- och fritid/ledningsgrupp 
Delegater 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 140 Dnr 2016-000568  

Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens 
arbetsutskott efter Patrik Sandvall (M) 
Ärendebeskrivning 
Patrik Sandvall (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess arbetsutskott. Ny ersättare till 
arbetsutskottet ska väljas.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 73 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 
och fritids arbetsutskotts förslag.  

Beslut 
Olle Bring (M) väljs till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmåls arbetsutskott. 
___________________________ 
2016-12-16 Utdrag till 
Olle Bring (M) 
Löneenheten 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 141 Dnr 2016-000546  

Firmatecknare för teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål från och med 1 januari 2017 
Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 januari 2017 skriftar ordförandeskapet inom teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål mellan ordförande och vice ordförande. Andreas 
Alerfors (M) går in som ordförande och Mikael Norén (S) går in som vice 
ordförande. Detta innebär att nytt beslut om firmatecknare behöver fattas.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 70 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknik- 
och fritids arbetsutskotts förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ordförande Andreas Alerfors (M) 
utses till firmatecknare, med 1:e vice ordförande Mikael Norén (S) som 
ersättare, tillsammans med förvaltningschef Helen Halvardsson, med 
enhetschef Niklas Ekberg som ersättare, två i förening från och med 1 
januari 2017. 
___________________________ 
2016-12-16 Utdrag till 
Firmatecknare 
Kommunledningskontoret ekonomi 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 142 Dnr 2016-000373  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning december 2016 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 
fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-30 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämndens tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av information. 
______________________ 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 143 Dnr 2016-000372  

Anmälda handlingar december 2016 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 
anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-30 

Yrkanden 
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämndens tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av information. 
__________________ 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(28) 

Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 144 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreterare Emma Lindkvist informerade om presidieutbildning som 
genomfördes 29 november samt om boken "Kommunal 
nämndadministration" som användes under utbildningen. Ett exemplar finns 
tillgängligt på administrationen för utlåning till nämnden.  
___________________ 
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