
 

 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(13) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-31 

 
 

  
 
Plats och tid Gillbergarummet, Städet, tisdagen den 31 oktober 2017 kl  

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Alerfors (M), Ordförande 
Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Mattsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Joachim Adolfsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Veronica Carlsson Ulff §§ 78-80 
Lars-Olov Ottosson (C) §§ 78-80 
Lars-Anders Sjögren § 81 
Inge Larsson §§ 82-84 
Helen Halvardsson §§ 78-87 

 

 
  

  

  

  

 
  

   
Justerare Bengt Enneby (C) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2017-11-06 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 78-87 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  

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

 

 Andreas Alerfors (M)  

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

 

 Bengt Enneby (C)  



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(13) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-31 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 78 Dnr 10668 

Val av protokolljusterare ...................................................................................... 3 
§ 79 Dnr 10096 

Fastställande av dagens föredragningslista ........................................................ 4 
§ 80 Dnr 2017-000523 

Frågor angående hantering av hushållsavfall ...................................................... 5 
§ 81 Dnr 2017-000410 

Motion om att ansluta Säffle kommun till Fossilfritt Sverige ................................. 6 
§ 82 Dnr 2017-000551 

Medborgarförslag om gratis ställplatser för husbilar ............................................ 7 
§ 83 Dnr 2017-000568 

Modell för att införa subventionerade halkskydd .................................................. 8 
§ 84 Dnr 2017-000102 

Motion om att utreda förutsättningar för att skapa fler 
utegym/aktivitetsparker ....................................................................................... 9 

§ 85 Dnr 2017-000587 
Sammanträdesdagar år 2018 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmåls arbetsutskott och teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål ...................... 10 

§ 86 Dnr 10711 
Information och rapporter .................................................................................. 12 

§ 87 Dnr 2017-000643 
Parkeringsskivor Säffle kommun ....................................................................... 13 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(13) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-31 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utser 
Bengt Enneby (C) till protokollsjusterare.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utser Bengt Enneby (C) till 
protokollsjusterare. 
_________________________________________________ 
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§ 79 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M):  
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan 
med tillägg av ärende § 87 Parkeringsskivor Säffle kommun.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan 
med tillägg av ärende § 87 Parkeringsskivor Säffle kommun. 
_________________________________________________ 
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§ 80 Dnr 2017-000523  

Frågor angående hantering av hushållsavfall 
Ärendebeskrivning 
Renhållningschef informerar och besvarar frågor ställda av Lars-Olov 
Ottosson (C). Lars-Olov Ottosson (C) väckte ärendet i nämnden den 2017-
08-22. Ärendet gäller klargöranden angående hantering av hushållsavfall.  

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
__________________________________________ 
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§ 81 Dnr 2017-000410  

Motion om att ansluta Säffle kommun till Fossilfritt 
Sverige 
Ärendebeskrivning 
Magnus Larsson (MP) inkom 21 april 2017 med en motion där han yrkade 
att Säffle kommun bör ansluta sig till ”Fossilfritt Sverige”. Kommunchefen, 
enligt delegation från kommunstyrelsen, remitterat ärendet till teknik- och 
fritidsnämnden för beredning. ”Fossilfritt Sverige” är en plattform för dialog 
och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som 
vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och 
viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete 
som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andrreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår  
Teknik- och fritidsnämnden rekommendera kommunfullmäktige att ansluta 
Säffle kommun till initiativet Fossilfritt Sverige.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår  
Teknik- och fritidsnämnden rekommendera kommunfullmäktige att ansluta 
Säffle kommun till initiativet Fossilfritt Sverige. 
Teknik- och fritidsnämnden rekommendera kommunfullmäktige att ansluta 
Åmål kommun till initiativet Fossilfritt Sverige. 
_____________________________________________  
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§ 82 Dnr 2017-000551  

Medborgarförslag om gratis ställplatser för husbilar 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget från Peter 
Elvborn om gratis ställplatser vid Tingvallastrand samordnas med 
förvaltningens uppdrag om översyn av fler ställplatser i centrala Säffle.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M):  
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att medborgarförslaget från Peter 
Elvborns beaktas i uppdraget från nämnden till förvaltningen om en översyn 
av ställplatserna i centrala Säffle.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att medborgarförslaget från Peter 
Elvborns beaktas i uppdraget från nämnden till förvaltningen om en översyn 
av ställplatserna i centrala Säffle. 
________________________________________________  
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§ 83 Dnr 2017-000568  

Modell för att införa subventionerade halkskydd 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att med start 2017-12-01 införa 
subvention med 50 kronor till personer över 65 år som köper halkskydd hos 
lokala handlare i Säffle kommun. Förvaltningen rapporterar resultatet av 
antalet subventionerade halkskydd till nämnden i maj månad 2018.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-10-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänna riktlinjerna för införande av 
subventionerade halkskydd till kommuninvånare över 65 år. 
2. Teknik- och fritidsnämnden besluta att kostnaden för subvention av 
halkskydd finansieras inom nuvarande driftbudgetram för teknik- och 
fritidsnämnden.  
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänna riktlinjerna för införande av 
subventionerade halkskydd till kommuninvånare över 65 år boende i Säffle 
kommun. 
2. Teknik- och fritidsnämnden besluta att kostnaden för subvention av 
halkskydd finansieras inom nuvarande driftbudgetram för teknik- och 
fritidsnämnden.  
________________________________________________ 
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§ 84 Dnr 2017-000102  

Motion om att utreda förutsättningar för att skapa fler 
utegym/aktivitetsparker 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Säffle 
att med hänvisning till den pågående lekplatsutredningen får motionen anses 
besvarad.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-10-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Säffle 
att med hänvisning till den pågående lekplatsutredningen får motionen anses 
besvarad.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Säffle 
att med hänvisning till den pågående lekplatsutredningen får motionen anses 
besvarad. 
________________________________________________________ 
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§ 85 Dnr 2017-000587  

Sammanträdesdagar år 2018 för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmåls arbetsutskott och teknik- 
och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa bestämde 
veckor. Detta för att nämndernas sammanträden ska synkas med 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
i Säffle kommun.  
Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar 
för år 2018 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Följande 
tisdagar kl. 14:00 är föreslagna: 
- arbetsutskottet sammanträder:  
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 5 juni, 7 augusti, 4 september, 9 
oktober, 6 november och 4 december 
- teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 
23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 21 augusti,  
18 september, 23 oktober, 20 november och 18 december 

 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-10-23 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle – Åmål besluta: 
- att arbetsutskottet sammanträder:  
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 5 juni, 7 augusti, 4 september, 9 
oktober, 6 november och 4 december år 2018. 
 

Fortsättning nästa sida 
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Fortsättning §85 
 
 

- teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 
23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 21 augusti,  
18 september, 23 oktober, 20 november och 18 december år 2018. 
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle – Åmål besluta: 
- att arbetsutskottet sammanträder:  
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 5 juni, 7 augusti, 4 september, 9 
oktober, 6 november och 4 december år 2018. 
- teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 
23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 21 augusti,  
18 september, 23 oktober, 20 november och 18 december år 2018. 
____________________________________________ 
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§ 86 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreteraren informerar om inkomna inbjudningar till konferenser. 
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§ 87 Dnr 2017-000643  

Parkeringsskivor Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet diskuterar behovet av parkeringsskivor i Säffle kommun. 
Arbetsutskottet konstaterar att parkeringsskivor använts ett antal år i Åmåls 
kommun och där fungerat bra. Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag 
att utreda förutsättningar och kostnadsbild för parkeringsskivor i Säffle 
kommun.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för parkeringsskivor i 
Säffle kommun och att ta fram en kostnadskalkyl för detta. 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningar för parkeringsskivor i Säffle kommun och att ta fram 
en kostnadskalkyl för detta. 
_________________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Gatuchef 
Förvaltningschef _ 
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