
 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(15) 

Sammanträdesdatum 
2017-08-22 

 
 

  
 
Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 22 augusti 2017 kl 14:00 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Helen Halvardsson §§ 80-91 

Marie Karlsson §§ 80-83, 85-86 
Thord Eriksson §§ 80-83, 85-86 
Niklas Ekberg §§ 80-81, 85-86 
Veronica Carlsson Ulff §§ 84 
Margareta Ahl §§ 84, 87 
 

 

Justerare Mikael Norén 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2017-08-29 14:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 80-91 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  

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

 

 Andreas Alerfors  

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

 

 Mikael Norén  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-08-22 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-30 Datum då anslaget tas ned 2017-09-20 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, 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)  X          
Thomas Jarlhamre (M)  X          
Lars Olsson (MP) X           
Urban Karlsson (SD) X           
Inger Persson (S) X           
Leif Pettersson (S) X           
Carina Carlsson (S)  X          
Michael Henriksson (S)  X          
 (MP)            
Kurt Svensson (C) Ers. för Peter Olsson (V) X           
Anders Hansson (L) Ers. Joachim Adolfsson (M) X           
Olle Bring (M)  X          
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§ 80 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden utser Mikael Norén (S) 
till protokollsjusterare.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse Mikael Norén (S) till protokollsjusterare. 
__________________________________________ 
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§ 81 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden fastställer 
föredragningslistan, med tillägg av ärende initierat av ledamot Lars-Olof 
Ottosson (C) Frågor angående hantering av hushållsavfall 

Beslut 
Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista. 
____________________________________________ 
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§ 82 Dnr 2017-000148  

Ekonomisk rapport för Teknik- o fritidsnämnden efter 
juni år 2017 
Ärendebeskrivning 
Redovisningsekonom Thord Eriksson föredrar rapporten.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-11 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juni 
år 2017. 
_________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen Säffle 
Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 83 Dnr 2017-000372  

Internkontrollplan för teknik-och fritidsnämndens 
verksamhet 2017 - kommungemensamma 
kontrollmoment 
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 kommunal¬lagen 6 kap 7 §. För 
bolagen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 
Med utgångspunkt från reglementet faststäl¬ler varje nämnd en årlig 
internkontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.  
Teknik-och fritidsnämnden beslutade sina nämndspecifika kontrollmoment 
på juninämnden 2017. Följande kontrollmoment föreslås som 
kommungemsamma områden för 2017: 
Kommungemensamma 
Ekonomi – Kontroll av avtalstrohet 
Personal – Kontroll av rehabutredning/rehabplan 
Ärendehantering – Kontroll av uppdrag från nämnderna 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-14 

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

Beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner bilagda plan för den interna 
kontrollen av den egna verksamheten 2017 för de kommungemensamma 
kontrollområdena. 
_________________________________________________________ 
Protokollutdrag till  
Kommunstyrelsen Säffle    
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§ 84 Dnr 6982  

Information om pågående verksamhet inom 
renhållningsenheten 
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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§ 85 Dnr 2017-000472  

Äskande om investeringsmedel för byggnation av gata 
till Åmål 4:16 (Tovek förvaltning) i enhetlighet med 
detaljplan 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsförvaltningen äskar 1 500 tkr i extra investeringsmedel 
2017 för att bygga ut gata för Åmål 4:16 i enlighet med detaljplan samt  
77 tkr/år i höjd driftbudgetram från och med 2018 för att täcka ökade 
kapitalkostnader och ökade kostnader och drift- och underhåll.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-07-12 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-08 § 57.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta 
1. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 500 tkr i investeringsbudget för 
2017 för att bygga ut ny gata för Åmål 4:16. 
2. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 77 tkr/år fr o m 
2018 för att täcka ökade kapitalkostnader och ökade kostnader för drift- och 
underhåll för utbyggnad av ny gata till Åmål 4:16 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta 
1. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 500 tkr i investeringsbudget för 
2017 för att bygga ut ny gata för Åmål 4:16. 
2. Förstärka teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram med 77 tkr/år fr o m 
2018 för att täcka ökade kapitalkostnader och ökade kostnader för drift- och 
underhåll för utbyggnad av ny gata till Åmål 4:16 
_________________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Kommunstyrelsen Åmål 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(15) 

Sammanträdesdatum 
2017-08-22 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 86 Dnr 2016-000478  

Ansvar för stenmur utanför Rösgatan 3 (KV Skölden 9) i 
Åmål 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till kv. Skölden 9 har tillskrivit teknik- och 
fritidsförvaltningen och vill att kommunen skall ta ansvar för den stenmur 
som finns i dennes fastighetsgräns mot Rösgatan. 
Teknik- och fritidsförvaltningen har svarat fastighetsägaren men denne har 
inte nöjt sig utan kommit in med fler handlingar. Därför har förvaltningen 
bett om ett utlåtande från en civilingenjör lantmäteri i frågan för en 
oberoende bedömning. Civilingenjör lantmäteri som tillfrågats har lång 
erfarenhet inom Lantmäteriverksamhet, bl a som Lantmätare i västra 
Värmland och Dalsland. 
Efter intern utredning och med grund av yttrande från civilingenjör 
lantmäteri föreslås teknik- och fritidsnämnden besluta att kommunen inte 
skall påta sig ansvaret för stenmuren utanför Skölden 9 mot Rösgatan utan 
den skall även fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilagor, 2017-07-21 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-08 § 58.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar att kommunen 
inte skall påta sig ansvaret för stenmuren vid Skölden 9 mot Rösgatan utan 
den skall även fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar. 
Lars-Olof Ottosson (C): Bifall till förslaget 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att kommunen inte skall påta sig 
ansvaret för stenmuren vid Skölden 9 mot Rösgatan utan den skall även 
fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar. 
___________________________________________________ 
Protokollutdrag till  
Fastighetsägaren 
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§ 87 Dnr 5484  

Information om pågående verksamhet inom 
städenheten 
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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§ 88 Dnr 2017-000007  

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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§ 89 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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§ 90 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Helen Halvardsson informerar att alla ledamöter kommer att kallas till 
arbetsmiljöutbildning. Kallelse kommer att gå ut till alla ledamöter. Datum 
för utbildningen är inte fastställt än.  
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§ 91 Dnr 2017-000523  

Frågor angående hantering av hushållsavfall 
Ärendebeskrivning 
Uppdrag till förvaltningen att utreda frågeställningar kring hantering av 
hushållsavfall och transport av dessa. Ärende initierat av ledamot Lars-Olof 
Ottosson (C).  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lars-Olof Ottosson (C), 2017-08-22.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): 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 
Renhållningschef 
Förvaltningschef 
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