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§ 50 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse 
Bengt Enneby (C) till protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Bengt Enneby (C) till 
protokollsjusterare. 
________________________________________________________ 
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§ 51 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden fastställer 
föredragningslistan, med tillägg av ärende initierat av ledamot Bengt Enneby 
(C) Underhållsplan för motionsspår.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista, med tillägg 
av ärende Underhållsplan för motionsspår initierat av ledamot Bengt Enneby 
(C). 
__________________________________________ 
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§ 52 Dnr 2016-000459  

Information om tillståndsansökan Östby miljöstation 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens har tagit del av informationen. 
_______________________________________________ 
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§ 53 Dnr 10712  

Information om pågående verksamhet inom 
gatuenheten 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information.  

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________________________________ 
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§ 54 Dnr 10713  

Information om pågående verksamhet inom va-enheten 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________________________________ 
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§ 55 Dnr 2017-000225  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Malmgatan i 
Åmål 
Ärendebeskrivning 
Befintliga lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på 
Malmgatan 11 i Åmål har visats sig vara något vagt och otydligt utformade. 
Detta behöver förstås rättas till. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

 
Beslutsunderlag 
Lokala trafikföreskrifter om parkering på Malmgatan i Åmål, 2017-04-11. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-25 § 25.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att: 
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 bilaga 1492 2017:005 till detta 
tjänsteyttrande. 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
 

Beslut 
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 bilaga 1492 2017:005 till detta 
tjänsteyttrande. 
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Fortsättning på § 55 
 
 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
______________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Stefan Lenberg, Trafikkonsult 
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§ 56 Dnr 2017-000148  

Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden efter april 
2017 
Ärendebeskrivning 
Måluppfyllelse 
Teknik- och fritidsnämnden har tre övergripande mål för 2017. Två av tre 
mål bedöms vara helt eller delvis uppfyllda.  Mätning gjordes under 2016. 
Målet årets friluftskommuner för Säffle har en nedåtgående trend efter årets 
avstämning medan Åmål för samma övergripande mål har en uppåtgående 
trend. 

Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +150 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -800 tkr avser Säffle och +950 
avser Åmål. För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle 
prognostiserar VA-verksamheten ett överskott med +1300 tkr och 
verksamheten för renhållning -1450 tkr. VA-verksamheten i Åmål förväntas 
redovisa ett överskott med +450 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott 
med -1450 tkr 

Investeringsuppföljning  
Brosjön pumpstation; Investering för pumpstation Brosjön föreslås flyttas 
fram till 2018 då omprioritering krävs för akuta behov av renovering av 
Pilgatans pumpstation, samt de två mindre pumpstationerna Mässviksvägen 
och Bro.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande tertialrapport efter april 2017, 2017-05-08 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2017 
godkänns. 
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
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Fortsättning på § 56 
 
 
3. Omfördela 1 500 tkr från investeringsprojekt Brosjön till renovering av 
pumpstationerna Pilgatan, Bro och Mässviksvägen. 
4. Investeringsuppföljning efter april godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2017 
godkänns. 
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
3. Omfördela 1 500 tkr från investeringsprojekt Brosjön till renovering av 
pumpstationerna Pilgatan, Bro och Mässviksvägen. 
4. Investeringsuppföljning efter april godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
_____________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
VA-Chefen 
Redovisningsekonom tfnså 
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§ 57 Dnr 2017-000323  

Budget 2018 
Ärendebeskrivning 
Presentation av budget 2018 med ekonomiska förutsättningar, övergripande 
mål samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 med utblick mot 2028. 
Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för de skattefinansierade 
verksamheterna 2018 har föreslagits en höjning med 0,5% och och 0% 
uppräkning för  Åmål. Det innebär besparingar i verksamheten motsvarande 
1200 tkr resp 1800 tkr. 
I förslag till investeringsbudget har den skattefinansierade verksamheten i 
Säffle en ram för reinvestering på 5 000 tkr år 2018. De avgiftsfinansierade 
verksamheterna har en ram för reinvestering med 5 600 tkr. Förslag till 
utökad reinvesteringsram för de skattefinansierade verksamheterna uppgår 
till 2 500 tkr och 4 550 tkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna. 
Förslaget till investeringsbudget för de skattefinansierade verksamheterna i 
Åmål uppgår till 8 400 tkr för 2018 med stor osäkerhet kring framtida 
hantering av projektet GC-väg Fröskog-Fengersfors. För de 
avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår förslaget till 13 950 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till investeringsbudget 2018-2028, 2017-05-08. 
Budgetramar 2018-2020 Teknik- och fritidsnämnden , 2017-05-08 

 
Yrkanden 
Andreas Alerfors yrkar att teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande: 
1 Budgetramskrivelse för Säffle kommun 2018 godkänns 
2 Budgetramskrivelse för Åmål kommun 2018 godkänns 
3 Investeringsbudgetförslag för Säffle 2018-2020 godkänns 
-Ramförstärkning investeringsbudget med 500 tkr för Ekenäs för 2018 
-Ramförstärkning investeringsbudget för beläggningsåtgärder med 1000 tkr  
från 2018 och framåt 
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Fortsättning på § 57 

 
 
 
-Ramförstärkning investeringsbudget för samförläggning gatljuskabel med 
1000 tkr, 800 tkr och 500 tkr för åren 2018, 2019 och 2020 
-Ramförstärkning investeringsbudget med 1000 tkr för 
omläggning/duplicering för 2018 och framåt 
-Ramförstärkning investeringsbudget med 1800 tkr år 2018 och 2400 tkr år 
2019 för reinvesteringsåtgärder enligt VA-plan 
4 Investeringsbudgetförslag för Åmål 2018-2020 godkänns 
5 Tilldela teknik- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 185 tkr för 
avskrivning och ränta till projektet Resecentrum i Säffle från 2018 och 
framåt 

 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
1 Budgetramskrivelse för Säffle kommun 2018 godkänns 
2 Budgetramskrivelse för Åmål kommun 2018 godkänns 
3 Investeringsbudgetförslag för Säffle 2018-2020 godkänns 
-Ramförstärkning investeringsbudget med 500 tkr för Ekenäs för 2018 
-Ramförstärkning investeringsbudget för beläggningsåtgärder med 1000 tkr 
från 2018 och framåt 
-Ramförstärkning investeringsbudget för samförläggning gatljuskabel med 
1000 tkr, 800 tkr och 500 tkr för åren 2018, 2019 och 2020 
-Ramförstärkning investeringsbudget med 1000 tkr för 
omläggning/duplicering för 2018 och framåt 
-Ramförstärkning investeringsbudget med 1800 tkr år 2018 och 2400 tkr år 
2019 för reinvesteringsåtgärder enligt VA-plan 
4 Investeringsbudgetförslag för Åmål 2018-2020 godkänns 
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Fortsättning på § 57 
 
 
5 Tilldela teknik- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 185 tkr för 
avskrivning och ränta till projektet Resecentrum i Säffle från 2018 och 
framåt 
_________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
        



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 58 Dnr 2016-000602  

Ansökan om kommunal medfinansiering från Kålsäters 
Folketshusförening  
Ärendebeskrivning 
Kålsäters Folketshusförening har beslutat att ansöka hos Boverket om 
investeringsbidrag för iordningställande av nytt kök i samlingslokalen. Det 
gamla köket är för litet och dessutom gammalt och slitet.  
Ansökan hos Boverket kommer att göras för 2018 och förutsätter ett beslut 
om kommunal medfinansiering med minst 30 % av den totala kostnaden.  
Den totala kostnaden är beräknad till 500 tkr och Boverket ger 50 % i stöd 
och kommunens andel är 30 % byggkostnaden och blir därmed 150 tkr.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-04-12. 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 § 41.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
föreslår kommunstyrelsen att: 
Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering av nytt kök till Kålsäters 
folketshusförening år 2018 under förutsättning av Boverkets positiva beslut 
om investeringsbidrag. 
Kommunstyrelsen förslås i budgetprocessen inför år 2018 ta upp ett belopp 
motsvarande medfinansieringen (preliminärt 150 tkr) som ett ettårigt anslag 
till teknik- och fritidsnämnden i driftbudgeten. 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunstyrelsen att: 
Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering av nytt kök till Kålsäters 
folketshusförening år 2018 under förutsättning av Boverkets positiva beslut 
om investeringsbidrag. 
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Fortsättning på § 58 
 
Kommunstyrelsen förslås i budgetprocessen inför år 2018 ta upp ett belopp 
motsvarande medfinansieringen (preliminärt 150 tkr) som ett ettårigt anslag 
till teknik- och fritidsnämnden i driftbudgeten. 
____________________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen Säffle 
Fritidschef 
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§ 59 Dnr 2016-000148  

Svar på motion angående förslag barnens djurpark  
Ärendebeskrivning 
Sjukvårdspartiet i Säffle (SiV) inkom 14 februari 2016 med en motion där 
man yrkar att Säffle kommun utreder möjligheterna att anlägga en liten 
djurpark på förslagsvis Rolfserudsholmen.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-04-21 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 § 42.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen avslås. 
______________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 60 Dnr 2017-000286  

Översyn av enskilda vägbidrag 
Ärendebeskrivning 
Uppdrag till förvaltningen att se över de ekonomiska konsekvenserna av att 
ha likartade regler för enskilda vägbidrag i Åmål och Säffle kommuner. 
Ärende inlämnat till nämnden av ledamot Bengt Enneby (C).  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Bengt Enneby (C), 2017-04-11. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-25 § 39.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
beslutar att ärendet lämnas till förvaltningen för vidare beredning. 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet lämnas till förvaltningen för 
vidare beredning. 
___________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Förvaltningschef 
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§ 61 Dnr 2017-000293  

Information om Kultur och fritidskonferens den 18-19 
maj 
Ärendebeskrivning 
Informerades om beslutet från arbetsutskottet angående inbjudan från Region 
Värmland till Kultur och fritidskonferens den 18-19 maj.  

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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§ 62 Dnr 13703  

Information om studiebesök på vattenverket 
Ärendebeskrivning 
Informerades om beslutet från arbetsutskottet att ledamöter som inte deltog 
på rundresan i början av mandatperioden bereds möjlighet att delta på 
studiebesök till VA-verket.  

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

 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
_______________________________________________ 
 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 63 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 har tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
_______________________________________________ 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 64 Dnr 2017-000012  

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

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
_______________________________________________ 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Inget rapporterades 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-05-09 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 66 Dnr 2017-000347  

Underhållsplan för motionsspår 
Ärendebeskrivning 
Uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn och åtgärdsplan med 
tillhörande kostnadsanalys för motionsspåren i Säffle kommun, samt ta fram 
en underhållsplan för motionsspåren. Ärende initierat av ledamot Bengt 
Enneby (C). 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Bengt Enneby (C), 2017-05-09 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden beslutar att 
lämna ärendet vidare till förvaltningen för beredning. 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lämna ärendet vidare till 
förvaltningen för beredning. 
_____________________________________________ 
Protokollsutdrag till  
Fritidschef 
Förvaltningschef 
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