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Plats och tid Fullmäktigesalen, stadshuset, Åmål, tisdagen den 14 februari 2017 kl 14:00 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Lars Johansson ekonomichef 

Philip Hagström trafikingenjör 
Charlotte Eriksson förvaltningsekonom 
 

§ 15 
§§ 16-19 
§§ 15, 20-23 
 

Justerare Mats Ahlstrand (SIV) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Åmål, 2017-02-20 kl. 09:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 13-27 

 Helen Halvardsson  

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

 

 Andreas Alerfors  

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

 

 Mats Ahlstrand (SIV)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-14 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-21 Datum då anslaget tas ned 2017-03-08 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administration 

Underskrift 
 
 ........................................................................................  

 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  
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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           
Lars-Olof Ottosson (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) 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)  X          
Kurt Svensson (C)  X           
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§ 16 Dnr 2017-000021 
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§ 27 Dnr 10711 
Information och rapporter .................................................................................. 19 
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§ 13 Dnr 10094  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att Mats Ahlstrand (SIV) utses till 
protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Mats Ahlstrand (SIV) till 
protokollsjusterare. 
____________________________________________ 
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§ 14 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista. 
_____________________________________ 
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§ 15 Dnr 2016-000254  

Information om ny simhall i Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Lars Johansson informerar om simhallsprojektet och den 
undersökning som gjorts av HUI Research, samt de kommunalekonomiska 
konsekvenserna av simhallsbygget.   
 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
__________________________________________ 
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§ 16 Dnr 2017-000021  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
Norra Långgatan i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Handikapprådet i Åmåls kommun har inkommit med önskemål om att byta 
läge på handikapparkeringsplatsen på Norra Långgatan. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-17 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 11 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt nedanstående bilagor till detta 
tjänsteyttrande 
a. 1492 2017:003 och 
b. 1492 2017:004 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage och vägmarkeringar 
justeras enligt ovanstående beslut. 
____________________________________________  
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Strefan Lenberg, trafikkonsult  
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§ 17 Dnr 2016-000633  

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Skolgatan i Säffle 
Ärendebeskrivning 
Ledningen för Ungdomens hus i Säffle vill att rörelsehindrade ska kunna få 
skjuts ända fram till deras lokaler på Skolgatan. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-11 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 12 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
lokala trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2017:001 till detta 
tjänsteyttrande. 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
_________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Strefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 18 Dnr 2017-000023  

Säffle kommuns föreskrifter om bärighetsklass i Säffle 
Ärendebeskrivning 
Läget på väg 533 genom Säffle har med anledning av ombyggnaderna av 
Sundsgatan och Näsvägen justerats. För att reglera trafik i samband med 
ovanstående behöver kommunen besluta föreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-13 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 13 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 4 kap. 
11 § trafikförordningen (1998:1276) om föreskrifter gällande 
bärighetsklass på vägar i Säffle enligt bilagt förslag 1785 2017:001 till 
detta beslut. 
____________________________________ Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Strefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 19 Dnr 2017-000020  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
fastigheten Illern 9 i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Det finns ett ökat behov av korttidsparkering i anslutning till vårdcentralen 
Balder vid Södra Långgatans västra ände i Åmål. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-17 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 14 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt nedanstående bilagor till detta 
tjänsteyttrande 
a. 1492 2017:001 och 
b. 1492 2017:002 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
________________________________________  
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Strefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 20 Dnr 2016-000229  

Bokslut 2016 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål 
för Säffle och Åmåls kommuner. 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med totalt +1 
731 tkr vid årets slut, varav Säffle avser + 2 061 tkr och Åmål -330 tkr. För 
abonnentkollektiven redovisas ett totalt överskott med + 2 467 tkr, varav VA 
Säffle +2 851 tkr, VA Åmål +798, renhållning Säffle inkl Östby -1 507 tkr 
och renhållningen Åmål +325 tkr. 
 
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 58 366 tkr, varav 37 692 
avser investeringar i Säffle och 20 674 tkr avser investeringar i Åmål.  
Av Säffles investeringsbudget har 32 683 tkr förbrukats och för Åmål 12 787 
tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande bokslut 2016, 2017-02-06.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av måluppfyllelse 
och ekonomiskt bokslut 2016 
 
2. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av över- 
och underskott på investeringsbudget 2016 för Säffle 
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Fortsättning § 20 
 
3. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av över- 
och underskott på investeringsbudget 2016 för Åmål 
 
4. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att överskott med +2 851tkr för 
VA Säffle bokförs mot tidigare fordran från abonnentkollektivet på 2 204 tkr 
så att den försvinner och medför en ny skuld till abonnentkollektivet på 647 
tkr 
 
5. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att underskott med -1 507 tkr för 
renhållning Säffle bokförs mot den skuld som finns till abonnentkollektivet. 
Underskottet avser Säffle renhållning med -750 tkr och Östby med –757 tkr.  
 
6. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att överskott med + 798 tkr för VA 
Åmål bokförs som en skuld till Åmåls abonnentkollektiv 
 
7. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att överskott med +325 tkr för 
renhållning Åmål bokförs som en skuld till Åmåls abonnentkollektiv. 
____________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 21 Dnr 2017-000083  

Inventarieförteckning bokslut 2016 
Ärendebeskrivning 
Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god 
ekonomisk ordning. Förteckningarna ska lämnas till ekonomienheten i 
samband med delårsbokslut och bokslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande inventarieförteckning 2016, 2017-02-06.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad hantering av 
inventarieförteckningar i samband med bokslut 2016. 
________________________________________  
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 22 Dnr 2016-000386  

Redovisning av internkontrollåtgärder 2016 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning 
och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. 
Nämnden/bolaget ska i samband med årsredovisningen, rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till 
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
Under året har följande kontroller genomförts:  

Kommungemensamma 
• Ekonomi: Kontroll av försenade betalningar (ej genomförd) 
• Ärendehantering – Kontroll av uppdrag som nämnder lämnat under 2015 
• Personal - Kontroll av delegering av arbetsmiljöansvar 

Nämndspecifika 
• Ekonomi – kontroll av utbetalningsorder  
• Systemkontroll – kontroll av felanmälansystem - Infrakontroll 
 

Beslutsunderlag 
Redovisning av internkontrollåtgärder 2016, tjänsteyttrande 2017-02- 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
internkontrollåtgärderna för år 2016. 
________________________________________  
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 23 Dnr 2016-000620  

Svar på motion om att införa avgiftsfria halkskydd till 
personer över 65 år  
Ärendebeskrivning 
Anders Anderberg (SD) och Billy Johansson (SD) har den 2016-11-24 till 
kommunfullmäktige inlämnat en motion om att kommunen ska köpa in och 
tillhandahålla halkskydd för skor till alla kommuninvånare över 65 år.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-12-20 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-31 § 17 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik-och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i Säffle att 
avslå motionen om att införa avgiftsfria halkskydd för personer över 65 år. 
_______________________________________________  
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 24 Dnr 2017-000034  

Inbjudan till seminarium: Hot och hat mot 
förtroendevalda 
Ärendebeskrivning 
Brottsförebyggande Centrum i Värmland inbjuder till seminariet Hot och hat 
mot förtroendevalda. Torsdag den 2 mars kl. 13.00-16.00 i Region 
Värmlands lokaler i Karlstad.  
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§ 25 Dnr 2017-000007  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar förteckningar över beslut fattade 
med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________________________________ 
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§ 26 Dnr 2017-000012  

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

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-02-07      

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
____________________________________. 
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§ 27 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Andreas Alerfors (M) informerade om en motion från Centerpartiet som 
berör nämndens verksamhet, som lämnats in till fullmäktige. 
Förvaltningschef Helen Halvardsson informerade om att nämnden kommer 
att bjudas in till en heldag 23 mars där bland annat samverkansavtalet gås 
igenom för eventuell uppdatering. De båda kommunernas KSAU samt 
enhetschefer från teknik- och fritidsförvaltningen kommer att delta. 
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