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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 
Närvaro § § § 
Närv Från

 
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) ersätter Andreas Alerfors (M) X           
Leif Pettersson (S) ersätter Anders Anderberg (SD) X           
Carina Carlsson (S)  X          
Michael Henriksson (S)  X          
 (MP)            
Kurt Svensson (C) ersätter Tommy Lerhman (S) X           
Anders Hansson (L) ersätter Christer Törnell (KD) X           
Olle Bring (M) ersätter Joachim Adolfsson (M) X           
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§ 92 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden utser Bengt Mattsson (S) till 
protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden utser Bengt Mattsson (S) till protokollsjusterare. 
____________________________________________ 
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§ 93 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista, med tillägg av ärende § 97 
Redovisning av internkontrollåtgärd: Försenade betalningar 2016.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden fastställer 
föredragningslistan, med tillägg av ärende § 97 Redovisning av 
internkontrollåtgärd: Försenade betalningar 2016.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan, med tillägg av 
ärende § 97 Redovisning av internkontrollåtgärd: Försenade betalningar 
2016. 
______________________________________________ 
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§ 94 Dnr 2016-000511  

Utredning Ridhus i Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
I kommunens investeringsbudget för 2018-2019 finns medel avsatta till 
om/nybyggnation av bollhall/ridhus. 
För att skapa bästa förutsättningar att ta rätt beslut inför vad en 
nybyggnation/renovering av ridhus skulle innebära för kommunen respektive 
föreningen har det varit grundläggande att göra en nulägesanalys. Teknik- 
och fritidsnämnden har därför från kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda 
framtida ridsportverksamhet utifrån kommunens och föreningens ansvar. 
En utredning är framtagen och i utredningens slutsatser ges även förslag om 
befintlig anläggning skall renoveras eller en ny anläggning byggas. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka utredningen över framtida 
ridsportverksamhet i Säffle. Nämnden beslutar vidare att överlämna den till 
kommunstyrelsen för godkännande med förslag att kommunen tillsätter en 
arbetsgrupp med bred förankring som tar fram underlag till lokalisering och 
kostnadskalkyl för ett ridsportcentrum.  
 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-04 
Ridsporten i Säffle kommun Bygga om eller bygga nytt? 2017-06-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål godkänner 
utredningen över framtida ridsportverksamhet i Säffle.  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål överlämnar utredningen till 
kommunstyrelsen för godkännande med förslag att kommunen tillsätter en 
arbetsgrupp med bred förankring som tar fram en kostnadskalkyl för ett 
ridsportcentrum samt ger förslag till lokalisering av detta.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål godkänner utredningen över 
framtida ridsportverksamhet i Säffle.  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål överlämnar utredningen till 
kommunstyrelsen för godkännande med förslag att kommunen tillsätter en 
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arbetsgrupp med bred förankring som tar fram en kostnadskalkyl för ett 
ridsportcentrum samt ger förslag till lokalisering av detta. 
_____________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 95 Dnr 2017-000421  

Revisorernas grundläggande granskning 2017 av 
styrelse och nämnder - besök av revisorerna. 
Ärendebeskrivning 
Revisorernas grundläggande granskning 2017 av styrelse och nämnder - 
besök av revisorerna.  
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§ 96 Dnr 2017-000457  

Delårbokslut 2017 
Ärendebeskrivning 
Måluppfyllelse 
Teknik- och fritidsnämnden har tre övergripande mål för 2017.  Mätningar 
gjordes under 2016 med enkätundersökningarna Kritik på teknik och NMI – 
nöjdmedborgarindex(Säffle). Kritik på teknik görs vart tredje år medan NMI 
är en årlig undersökning och årets resultat kommer att redovisas i 
årsbokslutet.  
Två av tre mål bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Målet årets 
friluftskommuner för Säffle har en nedåtgående trend efter årets avstämning 
medan Åmål för samma övergripande mål har en uppåtgående trend. Årets 
friluftskommun är en årlig tävling. 
Målet Teknik- och fritidsnämnden ska med hög kvalitet och god service 
aktivt och i samverkan utveckla en hållbar och trygg kommun bedöms ha en 
uppåtgående trend i båda kommunerna vad avser nöjdhet med 
dricksvattenkvaliteten med ökad nöjdhet 2016 i både NMI (nöjd 
medborgarindex) och Kritik på teknik. Vad gäller upplevd gatustandard och 
standard för gång- och cykelvägar bedöms på samma sätt en uppåtgående 
trend för båda kommunerna framförallt i Åmål med den beläggningssatsning 
som görs där över en fyraårsperiod. 
Målet Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att 
bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet bedöms ha en 
uppåtgående trend i NMI (nöjd medborgarindex). Det är endast Säffle 
kommun som deltar i den undersökningen. 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +1 200 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 200 tkr avser Säffle och +/- 
0 avser Åmål. Utredningen av hur komponentavskrivning kommer att 
påverka skatt- respektive avgiftskollektiv är inte klar. Avvikelser kring 
avskrivning och ränta har därför inte kunnat kommenteras i prognosen. 
 

fortsättning på nästa sida 
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fortsättning § 96 
 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett överskott med +400 tkr och verksamheten för renhållning  
-3 100 tkr. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 
+1 000 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott med -1 250 tkr. 
 
Investeringsuppföljning  
Anslutning Tössebäcken; Aktuellt VA-jobb planeras att genomföras 
senhöst/vinter då merparten schaktarbeten ligger i ofrusen naturmark. 
Aktuellt upplägg medger maximalt utnyttjande av förvaltningens personella, 
och maskinella resurser som innan aktuellt arbete inleds är 100% sysselsatta 
med VA-omläggning på Nordströmsgatan och Säterivägen. Givet sen 
projektstart antas aktuella arbeten gå över årsskiftet. Medel från aktuell 
budgetpost avses vidare användas för finansiering av planerade åtgärder på 
Tösse vattenverk/torn i det fall vinnande anbud överstiger separat tilldelade 
medel för detta projekt. Projekten är starkt förknippade med varandra då 
åtgärder medger säkerställande av god levererad vattenkvalitet och 
erforderligt vattentryck även i Tössebäcken. Anslutning av Tössebäcken är ej 
möjligt innan åtgärderna på Tösse vattenverk färdigställts. 
Brosjön pumpstation; Investering för pumpstation Brosjön har beslutats att 
flyttas fram till 2018 då omprioritering krävs för akuta behov av renovering 
av Pilgatans pumpstation, samt de två mindre pumpstationerna 
Mässviksvägen och Bro. Innevarande medel avsatta för nybyggnation av 
Brosjöns pumpstation 2017 har omfördelats till pumpstationerna Pilgatan, 
Mässviksvägen och Bro. 
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  

fortsättning på nästa sida 
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fortsättning § 96 
 
alternativ utvärderas vidare. En av teknikerna kommer att köras i pilotskala 
på plats i april 2017 och möjligheten att pilotköra teknik två utreds. Det 
innebär att ytterligare tid erfordras för färdigställande av kompletterande 
utredningar, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag, 
genomförande av upphandling och förberedande markköp. Aktuell 
investering har därför föreslagits att flyttas fram för genomförande först år 
2020.      
 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-05 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-29 § 62.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar  
1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti månad 2017 
godkänns. 
2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
3. Investeringsuppföljning efter augusti godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar  
1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti månad 2017 
godkänns. 
2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
3. Investeringsuppföljning efter augusti godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
________________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 97 Dnr 2017-000557  

Redovisning av internkontrollåtgärd: Försenade 
betalningar 2016 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 
som bedrivs. Med utgångspunkt från reglementet ska varje nämnd ta fram en 
årlig internkontrollplan. Till följd av tekniska förändringar i 
ekonomisystemet när det gäller elektroniska fakturor kunde inte kontrollen 
av försenade betalningar genomföras enligt plan. Kontrollen har nu 
genomförts under sommaren 2017 och visar att 35 % av de försent betalade 
fakturorna orsakats av för långsam handläggning av mottagningsattestant.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik-och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
kontrollen av försenade betalningar.  

Beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner redovisningen av kontrollen av 
försenade betalningar. 
____________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 98 Dnr 2017-000545  

Uppdaterade inventarieförteckningar i samband med 
delårsbokslutet 2017 
Ärendebeskrivning 
Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god 
ekonomisk ordning. Förteckningarna ska lämnas till ekonomienheten i 
samband med delårsbokslut och bokslut.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-05.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad 
hantering av inventarieförteckningarna i samband med delårsbokslut 2017.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad hantering av 
inventarieförteckningarna i samband med delårsbokslut 2017. 
_________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 99 Dnr 2016-000126  

Omfördelning investeringsbudget,  Fordon- 
maskininvesteringar/inventarier 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås omfördela 625 tkr i investeringsbudget 
för lös egendom Åmål till parktraktor för parkverksamheten i Säffle med 285 
tkr 340 tkr för transportfordon till Östby miljöcentral.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-22. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-29 § 63 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden  godkänner omfördelning av 
investeringsbudget för lös egendom med 625 tkr, varav 285 tkr avser 
parktraktor Säffle och 340 tkr avser transportfordon till Östby miljöcentral.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden  godkänner omfördelning av investeringsbudget 
för lös egendom med 625 tkr, varav 285 tkr avser parktraktor Säffle och 340 
tkr avser transportfordon till Östby miljöcentral. 
________________________________________________________ 
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§ 100 Dnr 2017-000533  

Förslag till Åmåls kommuns Energi- & klimatstrategi 
med målsättningar till år 2020 och 2030 
Ärendebeskrivning 
Miljöenheten i Åmål har fått uppdrag att upprätta en ny energi- och 
klimatstrategi. Med hjälp av miljöstrategen i Åmåls kommun, strateger vid 
Dalslands Miljö och Energiförbund och en styrgrupp bestående av 
tjänstemän från enheter av stor betydelse gällande energi- och klimat, har en 
strategi med nulägesbeskrivning, handlingsplan och uppföljningsmanual 
tagits fram. Nulägesbeskrivning, handlingsplan och uppföljningsmanual är 
upprättade i kommunförvaltningen för att nå målbilden i strategin. 
En arbetsgrupp under ledning av miljöstrategen har tagit fram förslag på 
energi- och klimatstrategi med tillhörande mål för Åmåls kommun. 
Förankringsarbetet med tillhörande samråd i Åmål har skett tillsammans 
med ÅKAB, kommunledningen, förvaltningschefer och de mest berörda 
enhetscheferna gällande energi- och klimat.  
Energi- och klimatstrategin syftar till att utgöra ett stöd för 
kommunkoncernens arbete med energieffektivisering och minskad 
klimatpåverkan för den egna verksamheten. Den syftar också att bidra till att 
nå uppsatta energi- och klimatmål för EU, Sverige och Västra Götaland.  
Det energi- och klimatstrategiska arbetet för Åmåls kommunala organisation 
tar avstamp i den regionala klimatstrategin för Västra Götaland som bygger 
på Vision Västra Götaland och är förenlig med EU:s och Sveriges 
klimatpolitiska målsättningar.  
Förslaget på målbild i Åmåls Energi och klimatstrategi: 
Mål för energieffektivisering 
• Kommunkoncernen i Åmål avser att minska energiförbrukningen i sina 
byggnader, transporter och teknisk försörjning med 25% till år 2030 jämfört 
med år 2009. 
Mål för minskad klimatpåverkan 
• År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar 
för teknisk försörjning i Åmåls kommunkoncern till 98% härröra från 
förnybara energikällor.  
• År 2030 ska den tillsatta energimängden för transporter i Åmåls 
kommunkoncern till 100% härröra från förnybara energikällor. 
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Teknik och fritidsnämnden Säffle-Åmål ställer sig bakom Åmåls kommuns 
förslag till energi- och klimatstrategi.  
 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-30 
Förslag till Åmåls kommuns Energi- & klimatstrategi med målsättningar till 
år 2020 och 2030, version, med bilagor 2017-08-23 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik och fritidsnämnden Säffle-Åmål ställer sig bakom 
Åmåls kommuns förslag till energi- och klimatstrategi.  

Beslut 
Teknik och fritidsnämnden Säffle-Åmål ställer sig bakom Åmåls kommuns 
förslag till energi- och klimatstrategi.  
______________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 101 Dnr 2017-000393  

Lokala trafikföreskrifter för påbjuden körbana för 
fordon i linjetrafik på Tingvallagatan i Säffle 
 
Ärendebeskrivning 
På körslingan omedelbart söder om Tingvallaskolan i Säffle får endast 
bussar köra. Behov finns nu även av att slingan ska få trafikeras av taxibilar. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 
fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar lokala 
trafikföreskrifter gällande lokala trafikföreskrifter om körfält för fordon i 
linjetrafik m.m. på Tingvallagatan i Säffle.  

 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-25 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-29 § 66 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar  
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 Säffle enligt bilaga 1785 2017:014 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
Lars-Olof Ottosson (C): Bifall till förslaget.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
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 Säffle enligt bilaga 1785 2017:014 till tjänsteyttrandet.  
 
 

fortsättning på nästa sida 
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fortsättning på § 101 
 
 
 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
___________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Stefan Lenberg, Trafikkonsult                                          
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§ 102 Dnr 2017-000394  

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Årjängsgatan i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Under flera års tid har Åmåls kommun fått in klagomål på att tung trafik kör 
med onödigt hög hastighet på del av Årjängsgatan i Åmål. För att reglera 
trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen besluta lokala 
trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 
fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar lokala 
trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med fordon på Årjängsgatan i 
Åmål.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-25 
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-29 § 67 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
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 2017:009 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 
ovanstående beslut.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
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 2017:009 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 
ovanstående beslut. 
_________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Gatuchef 
Trafikingenjör 
Driftledare, gatuenheten 
Stefan Lenberg, Trafikkonsult                           
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§ 103 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 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 
informationen.  

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

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Helen Halvardsson informerar om sin inbjudan att tala vid ett seminarium 18 
september från Arvika Teknik AB angående samverkan mellan kommuner. 
Mikael Norén informerar om AU:s beslut att delta vid konferensen Fritids- 
och idrottsmiljöer 2017.  
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