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Plats och tid Ånimskog Lilla Bräcke, tisdagen den 13 juni 2017 kl 12:40 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Marie Karlsson §§ 67-79 

Helen Halvardsson §§ 67-79 
Niklas Ekberg §§ 67-79 
Kajsa Brandt §§ 67-79 
 

 

Justerare Karlsson, Patrik (C) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidförvaltningen, Städet, 2017-06-15 kl 13:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 67-79 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  

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

 

 Andreas Alerfors (M)  

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

 

 Karlsson, Patrik (C)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-16 Datum då anslaget tas ned 2017-07-10 

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) Lars Olsson (MP) tjänstgör §§ 
67-79 

 X          

Patrik Karlsson (C) X           
Andreas Alerfors (M) X           
Mats Ahlstrand (SiV) X           
Anders Anderberg (SD) Inger Persson tjänstgör §§ 
67-70, Urban Karlsson tjänstgör §§ 71-79 

 X          

Bengt Mattsson (S) X           
Jerome Davidsson (S) X           
Mikael Norén (S) X           
Tommy Lerhman (S) Carina Carlsson (S) tjänstgör 
§§ 67-79 

 X          

Peter Olsson (V) X           
Lars-Olof Ottosson (C) X           
Christer Törnell (KD) X           
Joachim Adolfsson (M) Anders Hansson (L) 
tjänstgör §§ 67-79 

 X          

            
Ersättare            
            
Eva Harstad (C)  X          
Leif Pettersson (SiV)  X          
Thomas Jarlhamre (M)  X          
Lars Olsson (MP X           
Urban Karlsson (SD) Kom kl 13:55, §§ 71-79 i 
stället för Anders Anderberg (SD) 

X           

Inger Persson (S X           
Leif Pettersson (S) X           
Carina Carlsson (S X           
Michael Henriksson (S)  X          
Christoffer Karlsson (MP) Ej ledamot i nämnden            
Kurt Svensson (C) X           
Anders Hansson (L) X           
Olle Bring (M)  X          
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§ 67 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden utser Patrik Karlsson (C) 
till protokollsjusterare.  

Beslut 
Patrik Karlsson (C) utses till protokollsjusterare. 
___________________________________________ 
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§ 68 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden fastställer 
föredragningslistan.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista. 
____________________________________________ 
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§ 69 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30 § 48 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik-och fritidsnämnden godkänner bilagd plan för 
den interna kontrollen av den egna verksamheten 2017.  

Beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner bilagd plan för den interna kontrollen 
av den egna verksamheten 2017. 
___________________________________________________ 
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§ 70 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30 § 49 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden godkänner omfördelning 
av investeringsbudget.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner omfördelning av investeringsbudget. 
____________________________________________ 
Utdrag till 
Förvaltningsekonom 
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§ 71 Dnr 2017-000148  

Ekonomisk uppföljning efter maj 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 +50 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -800 tkr avser Säffle och +850 
avser Åmål. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett överskott med +350 tkr och verksamheten för renhållning 
-1450 tkr. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott med  
-300 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott med -1550 tkr. 
 
Investeringsuppföljning  
Fengersfors biodammar; Åtgärd innefattar byggnation av kompletterande 
processteg för att reducera utgående halter av BOD och Fosfor. Planerad 
åtgärd innefattar markberedning och etablering av tillfartsväg för avställning 
av prefabricerat containermonterat reningsverk. Tidigare föreslagen teknisk 
lösning uppfattas nu som olämplig på grund av praktiska och 
arbetsmiljömässiga komplikationer. Denna uppfattning har bekräftats efter 
genomförande av flera studiebesök. Inom ramarna för pågående utredning 
har istället nya tekniska lösningar identifierats som nu börjat introduceras på 
marknaden. Dessa lösningar skulle medge att slammet kan avskiljas utan 
behov av utrymmeskrävande och kostsamma bassängvolymer. Aktuella 
tekniker uppfattas som så pass lovande att åtgärd bör inväntas och aktuella 
alternativ utvärderas vidare. En av teknikerna kommer att köras i pilotskala 
på plats i april 2017 och möjligheten att pilotköra teknik två utreds. Givet 
ovan erfordras ytterligare tid för färdigställande av kompletterande 
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utredningar, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag, 
genomförande av upphandling och förberedande markköp. Aktuell 
investering avses därmed flyttas fram för genomförande först 2020.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-06-02.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden godkänner den 
ekonomiska uppföljningen efter maj 2017.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter 
maj 2017. 
_____________________________________________________________ 
Utdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål  
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§ 72 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30 § 50 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar att inte bygga 
fler parkeringsplatser i Kanalparken vid Kanalvillan förrän det beslutats hur 
Kanalparken ska utvecklas.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att inte bygga fler parkeringsplatser i 
Kanalparken vid Kanalvillan förrän det beslutats hur Kanalparken ska 
utvecklas. 
 
Jäv 
Inger Persson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
________________________________________________ 
Utdrag till  
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 73 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30 § 51 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget får anses besvarat.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 
medborgarförslaget får anses besvarat. 
_______________________________________________ 
Utdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 74 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30 § 52 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M) Teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget avslås. 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden återremitterar ärendet med 
motiveringen att en grov ekonomisk beräkning av kostnader ska tas med. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och 
fritidsnämnden bifaller Mikael Norén förslag om återremiss av ärendet. 
  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden återremitterar ärendet med motiveringen att en 
grov ekonomisk beräkning av kostnader ska tas med. 
_____________________________________________ 
Utdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 75 Dnr 2016-000127  

Information om fotbollshall Säffle 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
______________________________________ 
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§ 76 Dnr 2017-000293  

Information från Kultur och fritidskonferens den 18-19 
maj 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information från deltagande på konferensen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
_______________________________________________ 
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§ 77 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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
_______________________________________________ 
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§ 78 Dnr 2017-000012  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M):  Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

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

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Inget rapporteradesKrister Törnell, Bengt Mattsson och de andra som deltog 
på slamtömningsinformationsträffen i Nysäter den 23 maj informerade om 
träffen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

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