
 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(20) 

Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

 
 

  
 
Plats och tid Päronsalen Åmåls stadshus, tisdagen den 14 november 2017 kl 14:00 

Ajourneringar . 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 
 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
Övriga närvarande Marie Karlsson §§119-128 

Thord Eriksson §§ 119-128 
Emil Martinsson §§ 119-128 
Lars-Anders Sjögren §§119-128 
Inge Larsson §§ 123-128 
Helen Halvardsson §§ 119-132 

 

Justerare Jerome Davidsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2017-11-15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 119-132 

 Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein  

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

 

 Andreas Alerfors (M)  

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

 

 Jerome Davidsson (S)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-14 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-16 Datum då anslaget tas ned 2017-12-07 

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) ers. Patrik Karlsson (C) 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)  X          
Michael Henriksson (S) ers Joachim Adolfsson (M) X           
Vakant (MP)            
Kurt Svensson (C) närvarande fr.o.m. 14:30 § 123 X           
Anders Hansson (L) ers. Peter Olsson (V) X           
Olle Bring (M)  X          
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§ 119 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden utser Jerome Davidsson (S) till 
protokollsjusterare. 
_________________________________________________ 
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§ 120 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 föredragningslistan. 
_________________________________________________ 
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§ 121 Dnr 2017-000148  

Ekonomisk rapport för Teknik- o fritidsnämnden efter 
oktober 2017 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +2 215 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 245 tkr avser Säffle och 
+970 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 prognostiserar VA-verksamheten 
ett överskott med +2 500 tkr, varav +900 tkr avser Säffle och +1 600 tkr 
avser Åmål. Verksamheten för renhållning prognostiserar ett underskott med 
-4 000 tkr, varav -2 850 tkr avser Säffle och -1 150 tkr för Åmål. 
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. 

Fortsättning på nästa sida 
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Fortsättning § 121 
 
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, 2017-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M):  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål beslutar 
1. Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2017 godkänns 
2. Investeringsuppföljning efter oktober månad 2017 godkänns 
 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål beslutar: 
1. Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2017 godkänns 
2. Investeringsuppföljning efter oktober månad 2017 godkänns 
__________________________________________________ 
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§ 122 Dnr 2017-000480  

Omdisponering av investeringsbudget VA Åmål  
Ärendebeskrivning 
Stora VA-investeringsprojekt är planerade i Tösse och Tössebäcken. 
Projekten är komplexa, starkt relaterade med varandra och måste därför 
samordnas. Efter omfattande utredning, projektering och upphandling är 
merparten påverkande förutsättningar kända som ligger till grund för 
respektive projekts genomförande. Påverkande faktorer innefattar 
fastställande av tekniska grundförutsättningar, val av teknik och 
utförandemetoder, vädermässiga förutsättningar och utfall vid upphandling.    
 
Efter genomförd upphandling av aktuella entreprenadarbeten uppgår 
vinnande anbud för renovering av Tösse vattenverk/torn till totalt 2 850 tkr. 
Utöver detta beräknas ytterligare kostnader med 570 tkr (20% av 
anbudskostnaden) för att täcka eventuella ÄTA-kostnader(kostnader för 
ändrings- och tilläggsarbeten). Projektet saknar därmed finansiering med 
totalt 3 420 tkr. Aktuella förutsättningar kräver att tillgängliga medel om 1 
028 tkr från investering ”Ledningsnätsåtgärder Tösse” 2017 flyttas till 
investering ”Renovering Tösse vattenverk/torn” där 113 tkr återstår. 
Kvarvarande underskott på 2 279 tkr avses täckas genom omfördelning av 
medel från investeringsprojekt ”VA-utbyggnad till Tössebäcken” etapp 1, 
för vilken 3 500 tkr finns i 2017 års investeringsbudget.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att 
1. Kvarvarande investeringsmedel 2017 med 1 028 tkr för Tösse ledningsnät 
omfördelas till renovering av Tösse vattenverk/torn 
2. Del av investeringsmedel för etapp ett av anslutningen av Tössebäcken 
2017 med 2 279 tkr omfördelas till renovering av Tösse vattenverk/torn 
 

Fortsättning nästa sida 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(20) 

Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Fortsättning § 122 

 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. Kvarvarande investeringsmedel 2017 med 1 028 tkr för Tösse ledningsnät 
omfördelas till renovering av Tösse vattenverk/torn 
2. Del av investeringsmedel för etapp ett av anslutningen av Tössebäcken 
2017 med 2 279 tkr omfördelas till renovering av Tösse vattenverk/torn 
_______________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningsekonom TFSÅ 
Redovisningsekonom TFSÅ 
VA-chef 
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§ 123 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-31 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): 
1. Teknik- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Säffle 
att ansluta Säffle kommun till initiativet Fossilfritt Sverige. 
2. Teknik- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Åmål 
att ansluta Åmåls kommun till initiativet Fossilfritt Sverige.  

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Säffle 
att ansluta Säffle kommun till initiativet Fossilfritt Sverige. 
2. Teknik- och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Åmål 
att ansluta Åmåls kommun till initiativet Fossilfritt Sverige. 
_____________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 124 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-31 § 82 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget från Peter 
Elvborns beaktas i uppdraget från nämnden till förvaltningen om en översyn 
av ställplatserna i centrala Säffle. 
________________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Fritidschef 
Förslagsställaren 
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§ 125 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-31 § 83 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M):  
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner riktlinjerna för införande av 
subventionerade halkskydd till kommuninvånare över 65 år boende i Säffle 
kommun. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att kostnaden för subvention av 
halkskydd finansieras inom nuvarande driftbudgetram för teknik- och 
fritidsnämnden.  

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner riktlinjerna för införande av 
subventionerade halkskydd till kommuninvånare över 65 år boende i Säffle 
kommun. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att kostnaden för subvention av 
halkskydd finansieras inom nuvarande driftbudgetram för teknik- och 
fritidsnämnden.  
________________________________________________ 
Protokollutdrag till 
Fritidschef 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 126 Dnr 2017-000631  

Åmåls kommuns ledarstipendium 2017 
Ärendebeskrivning 
Förslag till mottagare av Åmåls kommuns ledarstipendium.  

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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§ 127 Dnr 2017-000639  

Säffle kommuns ledarstipendium 2017 
Ärendebeskrivning 
Förslag till mottagare av Säffle kommuns ledarstipendium.  

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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§ 128 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-31 § 84 

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

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Säffle 
att med hänvisning till den pågående lekplatsutredningen får motionen anses 
besvarad. 
________________________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Fritidschef 
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§ 129 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 
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-31 § 85 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M):  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle – Åmål beslutar: 
- 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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Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle – Åmål beslutar: 
- 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. 
____________________________________________ 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Enhetschefer 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Redovisningsekonom 
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§ 130 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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§ 131 Dnr 2017-000012  

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

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-11-06 

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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§ 132 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
 Helen Halvardsson informerade om det pågående projektet om ny bollhall. 
Andreas Alerfors informerade om beslutet om stödmuren på Rösgatan. Det 
har blivit överklagat och under gårdagen den 13 november lämnades teknik- 
och fritidsnämndens yttrande i saken till förvaltningsrätten i Göteborg. 
Yttrandet för teknik- och fritidsnämnden till förvaltningsrätten i Göteborg 
lämnades av Andreas Alerfors med stöd i delegationsordningen. 
Helen Halvardsson informerade att årets julbord blir den 14 december i 
Medborgarhuset i Säffle.    
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