
 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(19) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-17 

 
 

  
 
Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 17 oktober 2017 kl 14:00 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Kommun kommunikatör Johan Österman § 107 

Förvaltningschef Helen Halvardsson §§ 105-118 
Handläggare Inge Larsson §§ 112-113 
Administrativ chef Kajsa Brandt §§ 112-115 
Tf. fritidschef Viktor Weiberg §§ 112-115 
 

 

Justerare Mats Ahlstrand (SIV) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2017-10-23, kl 10:30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 105-118 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  

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

 

 Mikael Norén (S)  

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

 

 Mats Ahlstrand (SIV)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-10-17 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-24 Datum då anslaget tas ned 2017-11-14 

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) (ingen ersättare tillgänglig)  X          
            
Ersättare            
            
Eva Harstad (C) ers. Andreas Alerfors (M) X           
Leif Pettersson (SiV) X           
Thomas Jarlhamre (M)  X          
Lars Olsson (MP) X           
Urban Karlsson (SD) ers. Anders Anderberg (SD) X           
Inger Persson (S) X           
Leif Pettersson (S) X           
Carina Carlsson (S) ers. Tommy Lerhman (S) X           
Michael Henriksson (S)  X          
(Vakant plats MP)            
Kurt Svensson (C)  X          
Anders Hansson (L) ers. Peter Olsson (V) X           
Olle Bring (M)  X          
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Ärendelista 
§ 105 Dnr 10668 

Val av protokolljusterare ...................................................................................... 4 
§ 106 Dnr 10096 

Fastställande av dagens föredragningslista ........................................................ 5 
§ 107 Dnr 2017-000583 

Information om Säffles nya grafiska profil ............................................................ 6 
§ 108 Dnr 2017-000148 

Ekonomisk rapport för Teknik- o fritidsnämnden efter september 2017 ............... 7 
§ 109 Dnr 2017-000103 

Motion om utökat intervall för slamtömning baserat på 
slamavskiljarens storlek samt antal personer i hushållet - Lars-Olov 
Ottosson (C) ....................................................................................................... 9 

§ 110 Dnr 2017-000104 
Motion om översyn av krav på avisering av slamtömning - Lars-Olov 
Ottosson (C) ..................................................................................................... 11 

§ 111 Dnr 2017-000419 
Medborgarförslag om plats för återvinning ........................................................ 12 

§ 112 Dnr 2017-000417 
Riktlinjer för elitidrottsstöd till föreningar ............................................................ 13 

§ 113 Dnr 2017-000519 
Motion om att införa rökförbud på alla lekplatser i Åmåls kommun - 
Christer Törnell (KD) ......................................................................................... 14 

§ 114 Dnr 5071 
Information om pågående verksamhet inom administrationen ........................... 15 

§ 115 Dnr 5360 
Information om pågående verksamhet inom fritidsenheten ............................... 16 

§ 116 Dnr 2017-000007 
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning ........................................................................................... 17 

§ 117 Dnr 2017-000012 
Anmälda handlingar .......................................................................................... 18 

§ 118 Dnr 10711 
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§ 105 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden utser Mats Ahlstrand (SIV) 
till protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden utser Mats Ahlstrand (SIV) till 
protokollsjusterare. 
____________________________________ 
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§ 106 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden fastställer 
föredragningslistan.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan. 
___________________________________________________ 
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§ 107 Dnr 2017-000583  

Information om Säffles nya grafiska profil 
Ärendebeskrivning 
Kommun kommunikatör Johan Österman informerade om Säffles nya 
grafiska profil.  

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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§ 108 Dnr 2017-000148  

Ekonomisk rapport för Teknik- o fritidsnämnden efter 
september 2017 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +1 530 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 125 tkr avser Säffle och 
+405 tkr 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. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett överskott med +450 tkr och verksamheten för renhållning  
-3 100 tkr. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 
+1 150 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott med -1 350 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. 
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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. 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, 2017-10-10.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål beslutar 
1. Ekonomisk uppföljning efter september månad 2017 godkänns 
2. Investeringsuppföljning efter september månad 2017 godkänns 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål beslutar 
1. Ekonomisk uppföljning efter september månad 2017 godkänns 
2. Investeringsuppföljning efter september månad 2017 godkänns 
_________________________________________ 
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§ 109 Dnr 2017-000103  

Motion om utökat intervall för slamtömning baserat på 
slamavskiljarens storlek samt antal personer i 
hushållet - Lars-Olov Ottosson (C) 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har genom Lars Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion i 
rubricerat ärende. Motionens intention är att möjliggöra ett förlängt intervall 
för slamtömning baserad på slamavskiljarens storlek samt antal personer i 
hushållet.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-03 § 71 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål besluta att motionen avslås. 
 
Lars-Olov Ottosson (C), Anders Hansson (L), Bengt Enneby (C), Mats 
Ahlstrand (SIV), Patrik Karlsson (C), Eva Harstad (C), Christer Törnell 
(KD) och Urban Karlsson (SD): Teknik- och fritidsnämnden återremitterar 
ärendet till förvaltningen för beredning för att utreda möjligheten att ta fram 
ett enklare rådgivande verktyg som bra indikerar behovet av 
tömningsintervall och som kan vara bilaga vid ansökan om förlängning eller 
visar på att anläggningen kan behöva tömmas oftare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och 
fritidsnämnden bifaller förslaget att återremittera ärendet till förvaltning.  
  
 
 
 

Fortsättning på nästa sida. 
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Fortsättning § 109 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
beredning för att utreda möjligheten att ta fram ett enklare rådgivande 
verktyg som bra indikerar behovet av tömningsintervall och som kan vara 
bilaga vid ansökan om förlängning eller visar på att anläggningen kan 
behöva tömmas oftare. 
_____________________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 110 Dnr 2017-000104  

Motion om översyn av krav på avisering av 
slamtömning - Lars-Olov Ottosson (C)  
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har genom Lars Ottosson 2017-01-24 lämnat in en motion i 
rubricerat ärende. Motionens intention är att aviseringsrutiner ska ses över 
när det gäller slamtömning.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-03-10 § 72.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål besluta att motionen anses besvarad. 
Lars-Olov Ottosson (C), Anders Hansson (L), Bengt Enneby (C), Mats 
Ahlstrand (SIV), Patrik Karlsson (C), Eva Harstad (C), Christer Törnell 
(KD) och Urban Karlsson (SD): Teknik- och fritidsnämnden återremitterar 
ärendet till förvaltningen för vidare beredning för att upprätta en tidsplan 
över arbetet med att förbättra aviseringsrutinerna.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och 
fritidsnämnden bifaller förslaget att återremittera ärendet till förvaltning.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 
vidare beredning för att upprätta en tidsplan över arbetet med att förbättra 
aviseringsrutinerna. 
____________________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(19) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-17 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111 Dnr 2017-000419  

Medborgarförslag om plats för återvinning  
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 
återvinningsstation för glas och kartong ska placeras vid gaveln intill 
Systembolaget i Åmål. Teknik- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige i Åmål att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-22. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-03 § 73 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
i Åmål besluta att medborgarförslaget om placering av ny 
återvinningsstation avslås.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
medborgarförslaget om placering av ny återvinningsstation avslås. 
___________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 112 Dnr 2017-000417  

Riktlinjer för elitidrottsstöd till föreningar 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inrätta 
ett elitidrottsstöd till föreningar med 100 000 kronor för en period om ett år i 
taget med utvärdering av stödet efter varje period.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-19. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-03 § 74 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S):  
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta 
riktlinjer för Elitidrottsstöd. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inrätta 
ett elitidrottsstöd till föreningar med 100 000 kronor för 2017.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta 
riktlinjer för Elitidrottsstöd. 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inrätta 
ett elitidrottsstöd till föreningar med 100 000 kronor för 2017. 
________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 113 Dnr 2017-000519  

Motion om att införa rökförbud på alla lekplatser i 
Åmåls kommun - Christer Törnell (KD) 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
motionen är besvarad med motiveringen att nya regler i enlighet med 
motionärens önskan är att vänta.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-20. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-03 § 75.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 
i Åmål besluta att motionen är besvarad med motiveringen att nya regler i 
enlighet med motionärens önskan är att vänta. 
Christer Thörnell (KD): Bifaller förslaget.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Åmål besluta att 
motionen är besvarad med motiveringen att nya regler i enlighet med 
motionärens önskan är att vänta. 
____________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 114 Dnr 5071  

Information om pågående verksamhet inom 
administrationen 
Ärendebeskrivning 
Administrativ chef Kajsa Brandt berättar om verksamheten.  

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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§ 115 Dnr 5360  

Information om pågående verksamhet inom 
fritidsenheten 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef Viktor Weiberg berättar om verksamheten.  

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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§ 116 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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§ 117 Dnr 2017-000012  

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

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-10-10 

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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§ 118 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Tf. Fritidschef Viktor Weiberg besvarar en frågeställning från Inger Persson 
(S) om hur byggnationen av den nya simhallen påverkar bowlingen. 
Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om att 
nämndsekreterare/kvalitetscontroller Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein har 
fått en tjänst i en annan kommun och kommer att sluta sin anställning på 
teknik- och fritidsförvaltningen.  Vikariatet till tjänsten lyses ut 2017-10-18.  
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