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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 10 maj 2016 kl 14:00-15:35 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Emma Lindkvist, nämndsekreterare 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 49 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 51-52 

 

Justerare Bengt Mattsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-05-16 kl 10.30  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 47-56 

 Marianne Nordgren  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Bengt Mattsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-10 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-17 Datum då anslaget tas ned 2016-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administration 

Underskrift 

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

 

 Marianne Nordgren  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Bengt Enneby (C) tjg ers Thomas Jarlhamre (M)  x          

Patrik Karlsson (C) x           

Andreas Alerfors (M) x           

Mats Ahlstrand (SiV) x           

Anders Anderberg (SD) tjg ers Urban Karlsson 
(SD) 

 x          

Bengt Mattsson (S) x           

Jerome Davidsson (S) x           

Mikael Norén (S) x           

Tommy Lerhman (S) tjg ers Christoffer Karlsson 
(MP) 

 x          

Peter Olsson (V) x           

Niklas Johansson (C) tjg ers Peter Håkansson 
(C) 

 x          

Christer Törnell (KD) tjg ers Anders Hansson (L)  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          

Patrik Edvinsson (S)  x          

Christoffer Karlsson (MP) x           

Peter Håkansson (C) x           

Anders Hansson (L) x           

Patrik Sandvall (M)  x          
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§ 47 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare       

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att Bengt Mattsson (S) utses till protokolljusterare.  

Beslut 

Bengt Mattsson (S) utses till protokolljusterare. 

_________________________ 
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§ 48 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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§ 49 Dnr 2013-000225  

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
parkering på Dungvägen i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Hösten 2013 beslutade teknik- och fritidsnämnden om nya lokala 

trafikföreskrifter gällande stannande och parkering på Dungvägen i Säffle. I 

samband med detta var det några befintliga lokala trafikföreskrifter som av 

misstag inte blev upphävda. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknik- 

och fritidsnämnden beslutar att upphäva lokala trafikföreskrifter gällande 

förbud mot parkering på Dungvägen i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-12 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 18 

Yrkanden 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att upphäva Säffle 

kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering på Dungvägen i 

Säffle enligt bilaga 1785 2016:010. 

______________________ 

2016-05-17 Utdrag till 

Teknik- och fritid/Gatuchef 

Teknik- och fritid/Trafikingenjör 

Stefan Lenberg, Trafikkonsult 
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§ 50 Dnr 2016-000180  

Förslag till höjning av taxa för aska från bioeldad panna 
- Östby miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Aska från bioeldad panna har tagits emot, enligt ett leverantörsavtal, på 

Östby för användning som ingående material i sluttäckning av deponin. 

Anläggningen har efter ett beslut från tillsynsmyndigheten ingen avsättning 

för materialet längre och behöver därför transportera det vidare för 

omhändertagande av annan aktör, vilket innebär ökade kostnader för Östby 

miljöstation. 

En höjning av taxan för aska från bioeldad panna föreslås därför från 300 

kr/ton till 610 kr/ton på grund av den förändrade hanteringen. Taxan föreslås 

gälla från och med 1 juni 2016.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-16 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 19 

Yrkanden 

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

förslag.   

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att höja taxan för aska från bioeldad 

panna till 610 kr/ton (exkl moms) från och med 1 juni 2016. 

________________________ 

2016-05-17 Utdrag till 

Teknik- och fritid/Renhållningschef 
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§ 51 Dnr 2016-000229  

Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden efter april 
2016 

Ärendebeskrivning 

Säffle och Åmål kan genom kommunsamverkan bilda en större bas för 

verksamheterna som ger bättre förutsättningar för kommunerna att möta 

utmaningar inom kommunalteknik. Samordning av resurser ger positiva 

effekter på ekonomin vilket ger utrymme till kvalitetsförbättringar för 

kommuninvånarna. 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett nollresultat 

efter april månad.  

VA-verksamheten i Säffle förväntas redovisa ett nollresultat vid årets slut 

medan renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott på -550 tkr. 

VA-verksamheten och renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa 

ett nollresultat. 

Östbys verksamhet prognostiserar ett underskott på - 450 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport för Teknik- och fritidsnämnden efter april, 2016-05-04 

Yrkanden 

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

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2016 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 

rapportens driftredovisning med prognos överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljningen efter april månad 2016 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2016 

godkänns. 
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2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 

rapportens driftredovisning med prognos överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljningen efter april månad 2016 godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

________________________ 

2016-05-17 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 52 Dnr 2016-000126  

Budget 2017  

Ärendebeskrivning 

Presentation av budget 2017 och dess ekonomiska förutsättningar, strategier 

och mål samt förslag till investeringsbudget 2017-2027. 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2017 har föreslagits en 

höjning med 1 % för verksamheterna i Säffle och 1 % uppräkning av 

driftbidraget från Åmåls kommun. I Åmål har verksamheterna även fått ökad 

budget med totalt 100 tkr för ökade kapitalkostnader. Säffles föreslagna 

driftbudgetram är 44 938 tkr och driftbidraget från Åmål är 36 160 tkr. 

I föreslagen investeringsram har den skattefinansierade verksamheten en ram 

för reinvestering på 5 000 tkr år 2017. Den avgiftsfinansierade verksamheten 

har en ram för reinvestering på 5 250 tkr år 2017. Önskad utökad 

reinvesteringsram uppgår till 1,2 miljoner för beläggningsarbeten och 800 tkr 

för VA-investeringar i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsnämndens budget och verksamhetsplan, 2016-05-04 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 22 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar för egen del 

att verksamhetsplan 2017-2020 godkänns. 

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

kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Budget 2017 godkänns. 

2. Ramförstärkning för beläggningsåtgärder med 1 200 tkr från 2017 

och framåt. 

3. Ramförstärkning för vatten- och avloppsverksamheten med 800 tkr 

från 2017 och framåt.        

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar för egen del att verksamhetsplan 2017-

2020 godkänns. 
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Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Budget 2017 godkänns. 

2. Ramförstärkning för beläggningsåtgärder med 1 200 tkr från 2017 

och framåt. 

3. Ramförstärkning för vatten- och avloppsverksamheten med 800 tkr 

från 2017 och framåt.        

_________________ 

2016-05-17 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 53 Dnr 2016-000116  

Ramförstärkning till stöd för samlingslokaler i 
driftbudget för år 2017 och framåt 

Ärendebeskrivning 

Samrådsgruppen för samlingslokalerna i Säffle kommun har tillskrivit 

kommunen om begäran om ökat stöd till drift och underhåll av 

samlingslokalerna. Brev har sänts till Säffle kommun den 2016-03-11 och 

träff med företrädare för samlingslokalerna hölls den 2016-04-15. Teknik- 

och fritidsförvaltningen träffade då företrädare för samlingslokalerna och 

gick igenom de ekonomiska förutsättningarna för en säkerställd drift.  

Teknik- och fritidsnämnden begär 200 000 kr som ramförstärkning till ökat 

stöd för samlingslokalerna i Säffle kommun i driftbudget för år 2017 och 

framåt.    

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

Arbetsutskottets protokoll, 2016-04-26, § 21 

Yrkanden 

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

kommunfullmäktige besluta om en ramförstärkning till ”bidrag till 

samlingslokaler” med 200 000 kr i 2017 års driftsbudget och framåt.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en 

ramförstärkning till ”bidrag till samlingslokaler” med 200 000 kr i 2017 års 

driftsbudget och framåt.  

______________________________ 

2016-05-17 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 54 Dnr 10936  

Anmälan av delegeringsbeslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-02 

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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§ 55 Dnr 10937  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-02 

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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§ 56 Dnr 10711  

Information och rapporter 

 Emma Lindkvist som efterträder Marianne Nordgren som 

nämndsekreterare hälsades välkommen. 

 Arbetsutskottets ordinarie ledamöter kommer åka på Studieresa för 

kultur och fritidssektorn i Värmland den 11-13 maj 2016. 

 Nämndens sammanträde den 21 juni kommer hållas i Lilla Bräcke, 

Ånimskog. Separat kallelse kommer skickas ut. 

___________________  

 

 

 

 


