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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 14 mars 2017 kl 14:00-16:30 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Charlotte Eriksson, förvaltningsekonom 
Inge Larsson, fritidschef 
Lars-Anders Sjöberg 
Veronica Carlsson Ulff 

§ 28-40 
§ 28-31 
§ 33 
§ 34 
§§ 36-37 

Justerare Anders Anderberg (SD) 

Justeringens plats och tid 

Omedelbar justering § 30  
Teknik- och fritidsförvaltningen, Städet 2017-03-20 kl 09:00 
. 
 
 
Teknik- och fritidsnämnden, administartionen  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 28-30, 34-40 

 
 
 

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein 
 
 
 .......................................................................................................... 
Helen Halvardsson 
 

 
 
 
Paragrafer        §§ 31-33 

 Ordförande 

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

 

 Andreas Alerfors (M)  

 Justerare 

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

 

 Anders Anderberg (SD)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-03-14 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-15, § 30 

2017-03-21, §§ 28-29, 31-37 

         Datum då anslaget tas ned 
          
         Datum då anslaget tas ned 
            

2017-04-05 

2017-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidförvaltningen, administrationen 

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) lämnande mötet kl. 15:00 
efter § 33.  

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)  Ej ledamot i nämnden            

Anders Hansson (L) ersätter Peter Olsson (V) X           

Olle Bring (M)  X          

Kurt Svensson (C)  X          

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 28 Dnr 10668 
Val av protokolljusterare ...................................................................................... 4 

§ 29 Dnr 10096 
Fastställande av dagens föredragningslista ........................................................ 5 

§ 30 Dnr 2016-000254 
Beslut om Säffles nya simhall ............................................................................. 6 

§ 31 Dnr 2017-000148 
Ekonomisk rapport för teknik- och fritidsnämnden efter februari år 
2017 .................................................................................................................... 8 

§ 32 Dnr 5071 
Information om pågående verksamhet inom administrationen ............................. 9 

§ 33 Dnr 5360 
Information om pågående verksamhet inom fritidsenheten ............................... 10 

§ 34 Dnr 2016-000595 
Svar på motion om att fasa ut inköp, användning och spridning av 
produkter med tillsatser av mikroplast ............................................................... 11 

§ 35 Dnr 2017-000107 
Upplåtelse allmän platsmark till Säffle FF för torgfest 2017 ............................... 12 

§ 36 Dnr 2017-000082 
Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Åmål kommun .................................. 13 

§ 37 Dnr 2017-000081 
Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Säffle kommun ................................. 14 

§ 38 Dnr 2017-000007 
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning ........................................................................................... 15 

§ 39 Dnr 2017-000012 
Anmälda handlingar .......................................................................................... 16 

§ 40 Dnr 10711 
Information och rapporter .................................................................................. 17 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att Anders Anderberg (SD) utses till 

protokollsjusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Anders Anderberg (SD) till 

protokollsjusterare 

__________________________________  
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§ 29 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att dagens föredragningslista fastställs.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista. 

____________________________________ 
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§ 30 Dnr 2016-000254  

Beslut om Säffles nya simhall 

Ärendebeskrivning 

Ledningsgruppen för simhallsprojektet föreslår med bakgrund av genomfört 

projektarbete och beslut under 2015 och 2016, att styrgruppen den 14 mars 

föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med bilagda kalkyler, 

planritning och riskbedömning för alternativ 1 som inkluderar en 25*25 

meters bassäng till en total investeringskostnad om 200 mnkr eller enligt 

alternativ 2 som inkluderar en 50*21 meters bassäng till en total 

investeringskostnad om 236 mnkr. Ledningsgruppen föreslår för styrgruppen 

att kommunfullmäktige delegerar igångsättningsbeslutet till 

kommunstyrelsen efter det att detaljprojektering på valt alternativ är 

genomförd. Byggnationsstart planeras till hösten 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande beslut om Säffles nya simhall, 2017-03-07 

Styrgruppen 2017-03-14 punkt 5.  

 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

styrgruppens förslag.  

 

Beslut 

Styrgruppens förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

punkterna 1,3 och 5 i styrgruppens förslag för alternativ 2. 

1) En ny simhall med 50 meters bassäng byggs åren 2017-2018 till en 

total kostnad av 236 mnkr inklusive markarbeten, inventarier och 

engångskostnader enligt bilagda kalkyler, planritning och 

riskbedömning. 

 

 

Fortsättning § 30. 
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3) Teknik- och fritidsnämndens investeringsplan för 2018 ökas med 5 500 

tkr för inventarier simhall.  

5) Teknik- och fritidsnämndens preliminära budgetram utökas med 6 190 tkr 

för år 2018 och med ytterligare 12 410 tkr för år 2019. 

Andreas Alerfors (M) lämnar en protokollsanteckning. 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

__________________________________ 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 

 

Protokollsanteckning 

 Enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni 2016 avsattes 215 miljoner 

kronor i investeringsbudgeten under tre år till fritidsanläggningar 

(simhall, bollhall och ridhus). Eftersom projekteringskostnader för 

ridhus och bollhall ännu inte är klara är det för tidigt att fatta beslut 

om simhallen. Vi moderater anser det är ansvarsfullt att först göra en 

helhetsbedömning, därefter fatta beslut. Att besluta del för del 

medför uppenbart ökade kostnader och kommer att leda till att den 

avsatta investeringsramen inte räcker. Det kommer också att leda till 

ökade driftskostnader vilka i dagsläget inte kan beräknas. Detta 

riskerar att drabba verksamheterna och kan på sikt betyda sämre 

möjligheter att erbjuda bra kvalité inom kärnverksamheterna som 

skola och omsorg. 

 

 Det är även oroväckande för teknik-och fritidsnämndens ekonomi att 

budgeten baseras på intäkter som är osäkra och ingenting som 

nämnden kan påverka. Antalet simläger som genomförs eller antal 

betalande besökare som ligger till grund för budgeten är mycket 

svåra att beräkna och bedömningen som görs är mycket osäker. Det 

är således stor risk att kalkylerna inte håller. Det är ingen ansvarsfull 

politik för framtiden. 

Moderaterna i Säffle      
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§ 31 Dnr 2017-000148  

Ekonomisk rapport för teknik- och fritidsnämnden efter 
februari år 2017 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Charlotte Eriksson föredrar rapporten.  

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner den 

ekonomiska rapporten efter februari år 2017.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter 

februari år 2017. 

_______________________________________________  

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 32 Dnr 5071  

Information om pågående verksamhet inom 
administrationen 

Ärendebeskrivning 

Muntlig information.  

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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§ 33 Dnr 5360  

Information om pågående verksamhet inom 
fritidsenheten 

Ärendebeskrivning 

Muntlig information 

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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§ 34 Dnr 2016-000595  

Svar på motion om att fasa ut inköp, användning och 
spridning av produkter med tillsatser av mikroplast 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit där det yrkas att Säffle kommun ökar 

kunskapsnivån och informationen kring mikroplaster. Forskare befarar att 

mängden mikroplast i marina såväl som sötvattenmiljöer kommer att öka 

under lång tid. Det är därför viktigt att de kartläggs bättre. 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle – Åmål bevakar resultat som studier 

och utredningar visar. Resultaten är avgörande för eventuella åtgärder som 

kan bli aktuella inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande motion om att fasa ut inköp, användning och spridning av 

produkter med tillsatser av mikroplast, 2017-02-15. 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 22 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidnämnden Säffle Åmål beslutar att motionen anses besvarad 

med hänvisning till förvaltningens pågående arbete. 

_______________________________________ 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 35 Dnr 2017-000107  

Upplåtelse allmän platsmark till Säffle FF för torgfest 
2017 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att allmän mark upplåts på 

Stortorget till Säffle fotbollsförening för torgfesten 2017 i samma omfattning 

som föregående avtal grundar sig på.  

Beslutsunderlag 

Upplåtelse allmän platsmark till Säffle FF för torgfest 2017, 2016-12-19 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 23 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna upplåtelse av allmän 

platsmark till Säffle FF för torgfest 2017. 

_____________________________________  

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 36 Dnr 2017-000082  

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Åmål 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar är klassat som ett 

hushållsavfall och ingår därför inom kommunens avfallsansvar. Förslag på 

taxa för hämtning och behandling av detta material är framtagen. 

Taxan för extra tömning (budning) av slamavskiljare och sluten tank behöver 

revideras då behandlingsavgift för hämtat avfall samt kostnad för 

administration inte finns med i nuvarande taxa.  

För stora anläggningar (över 16,1 kbm) föreslås att tömning debiteras med 

ett timpris.  

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Åmåls kommun, 2017-02-07. 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 24 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår Åmål kommunfullmäktige att anta 

förvaltningens förslag till slamtömningstaxa för Åmål kommun från och med 

2017-06-01. 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2017-000081  

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Säffle 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar är klassat som ett 

hushållsavfall och ingår därför inom kommunens avfallsansvar. Förslag på 

taxa för hämtning och behandling av detta material är framtagen. 

Taxan för extra tömning (budning) av slamavskiljare och sluten tank behöver 

revideras då behandlingsavgift för hämtat avfall samt kostnad för 

administration inte finns med i nuvarande taxa.  

För stora anläggningar (över 16,1 kbm) föreslås att tömning debiteras med 

ett timpris.  

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för slamtömningstjänster, Säffle kommun, 2017-02-07. 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 25 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår Säffle kommunfullmäktige att anta 

förvaltningens förslag till slamtömningstaxa för Säffle kommun från och 

med 2017-06-01. 

________________________________________ 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 38 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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§ 39 Dnr 2017-000012  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-03-13.  

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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§ 40 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Inget rapporterades   


