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§ 46 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att arbetsutskottet utser Bengt Mattsson (S) till 
protokollsjusterare.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse Bengt Mattsson (S) till protokollsjusterare. 
___________________________________________ 
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§ 47 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att arbetsutskottet fastställer 
föredragningslistan.  

Beslut 
Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista. 
____________________________________________ 
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§ 48 Dnr 2017-000372  

Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens 
verksamhet 2017 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en 
fungerande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av 
internkontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För 
bolagen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig 
internkontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för teknik-och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2017: 
Nämndspecifika 
Ekonomi – kontroll av betalningsflöde vid kontantkassor  
Föreningsbidrag - kontroll av beviljade ansökningar för föreningsägda 
anläggningar samt verksamhetsbidrag 

 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-05-22 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att arbetsutskottet föreslår teknik- och 
fritidsnämnden att godkänna bilagd plan för den interna kontrollen av den 
egna verksamheten 2017.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner bilagd plan för den interna kontrollen 
av den egna verksamheten 2017. 
___________________________________________________ 
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§ 49 Dnr 2016-000126  

Omfördelning investeringsbudget Åmål 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås omfördela investeringsbudget för Åmål 
till samförläggning av gatljuskabel i samband med utbyggnad fibernät med 
802 tkr, vilket ger en total investeringsbudget på 946 tkr.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-05-23 

Yrkanden 
 Andreas Alerfors (M) föreslår att arbetsutskottet föreslår teknik- och 
fritidsnämnden att godkänna omfördelning av investeringsbudget.    

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner omfördelning av investeringsbudget. 
____________________________________________  
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§ 50 Dnr 2013-000497  

Önskemål om fler bilparkeringsplatser vid Kanalvillan i 
Säffle 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta att man inte avser 
bygga fler parkeringsplatser i Kanalparken vid Kanalvillan förrän det 
beslutats hur Kanalparken ska utvecklas.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-05-22 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår teknik- och fritids 
nämnden att besluta att inte bygga fler parkeringsplatser i Kanalparken vid 
Kanalvillan förrän det beslutats hur Kanalparken ska utvecklas. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att inte bygga fler parkeringsplatser i 
Kanalparken vid Kanalvillan förrän det beslutats hur Kanalparken ska 
utvecklas. 
________________________________________________ 
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§ 51 Dnr 2015-000179  

Medborgarförslag angående utbetalning av kommunalt 
bidrag till vägar 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren ställer frågan varför 
man måste ansöka om det kommunala bidraget. Han anser att det skall 
utbetalas med automatik och jämför med det statliga vägbidraget. Teknik- 
och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 
medborgarförslaget får anses besvarat.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-05-22 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget får anses besvarat. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 
medborgarförslaget får anses besvarat. 
_______________________________________________ 
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§ 52 Dnr 2016-000087  

Medborgarförslag angående utbyte av broräcken i 
Åmåls centrum 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utbyte av 
broräcken i centrala Åmål mot nya, smidda räcken. Teknik- och 
fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-05-22 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) föreslår att teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget avslås.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 
medborgarförslaget avslås. 
_____________________________________________ 
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§ 53 Dnr 2016-000127  

Information om fotbollshall Säffle 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________________________   
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§ 54 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Inget rapporterades 
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