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Plats och tid Päronsalen, Stadshuset i Åmål, tisdagen den 20 februari 2018 kl 14:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson §§ 15-26 
Philip Hagström §§ 15-20 
Inge Larsson §§ 15-20 
Veronica Carlsson Ulff §§ 20-26 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, Måndag 26 februari 2018 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 15-26 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

 
 ........................................................................................  

 

 Thomas Jarlhamre (M)  

 Justerare 

 
 ........................................................................................  

 

 Christer Törnell (KD)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-20 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27 Datum då anslaget tas ned 2018-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 

 
 ........................................................................................  

 

 Nils Ahlqvist  
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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           

Thomas Jarlhamre (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           

Olle Bring (M)  X          

            

Ersättare            

            

Eva Harstad (C)  X          

Leif Pettersson (SiV) ers. Mats Ahlstrand (SiV) X           

Julia Larsson (M)  X          

Lars Olsson (MP) ers. Anders Anderberg (SD) X           

Urban Karlsson (SD)  X          

Inger Persson (S) ers. Bengt Enneby (C) X           

Leif Pettersson (S)  X          

Carina Carlsson (S)  X          

Michael Henriksson (S)  X          

 (MP)  X          

Kurt Svensson (C) ers. Lars-Olof Ottosson X           

Anders Hansson (L) ers. Olle Bring (M) X           

Johan Bengtsson (M)  X          
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§ 15 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Christer 

Törnell (KD) väljs till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Christer Törnell (KD) väljs till 

protokolljusterare. 

____________________  
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§ 16 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden fastställer 

föredragningslistan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan. 

_______________________  
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§ 17 Dnr 2018-000024  

Lokala trafikföreskrifter gällande villkor för parkering 
på Kaptensgatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Boende och näringsidkare längs med Kaptensgatan i Säffle har inkommit 

med önskemål om att införa parkeringsförbud på Kaptensgatan norra sida. 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunen inför 

parkeringsförbud på norra sidan av hela Kaptensgatan i Säffle. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter på norra sidan av Kaptensgatan i Säffle. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna de i 

tjänsteyttrandet föreslagna trafikföreskrifterna på Kaptensgatan i Säffle.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna de i tjänsteyttrandet 

föreslagna trafikföreskrifterna på Kaptensgatan i Säffle. 

__________________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare 
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§ 18 Dnr 2015-000546  

Lokala trafikföreskrifter vid Säffle resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Hösten 2017 färdigställdes ombyggnationen av resecentrum i Säffle. Inom 

det aktuella området behöver trafiken inom området regleras på olika sätt. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

lokala trafikföreskrifter gällande: 

• körfält för fordon i linjetrafik m.fl. 

• ändamålsplats 

• laddplats 

• förbud mot trafik med fordon 

• påbud att köra i viss riktning 

• väjningsplikt 

• parkering 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna de i 

tjänsteyttrandet föreslagna trafikföreskrifterna vid Resecentrum i Säffle.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna de i tjänsteyttrandet 

föreslagna trafikföreskrifterna vid Resecentrum i Säffle. 

_______________________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare 
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§ 19 Dnr 2015-000227  

Svar på återremiss om gratis bad samt gratis 
familjedagar i badhuset Säffle 

Ärendebeskrivning 

Olga Ljung (S) har till kommunfullmäktige i Säffle den 27 april 2015 lämnat 

in en motion om gratis bad för barn upp till 9 år samt att regelbundet införa 

gratis familjedagar i simhallen. 

Teknik- och fritidsnämnden har i beslut av den 2016-11-08 § 113 förslagit 

kommunfullmäktige i Säffle att avslå den del av motionen som innebär att 

införa avgiftsfritt bad för barn upp till 9 år och att bifalla förslaget till riktade 

familjedagar och att det skulle kunna ske vid speciella tillfällen. 

Kommunstyrelsen har därefter beslutat att återremittera ärendet med 

motiveringen att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en 

kostnadsberäkning av gratisbad för barn upp till nio (9) år.  

Gratisbad i Säffle får konsekvenser för verksamheten i Åmåls simhall. 

Åmåls simhall kan ses som en referensanläggning för Säffles nya simhall 

som efter ombyggnation och nytt barnlekland har årliga intäkter på cirka 200 

000 kronor för nämnda åldersgrupp 0-9 år.  

Det årliga inkomstbortfallet uppskattas till 63 220 kronor. Summan 

innefattar inte de barn som även badar utifrån inköpta familjekort.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-01-25 

Motion från Olga Ljung (S) 2015-04-27 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Säffle 2016-12-05 § 246 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Avslå den del av motionen som avser avgiftsfria bad för barn upp till 9 år, 

med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna i tjänsteyttrandet.  

2. Bifalla den del av motionen som avser gratis familjedagar vid speciella 

tillfällen. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att: 
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1. Avslå den del av motionen som avser avgiftsfria bad för barn upp till 9 år, 

med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna i tjänsteyttrandet.  

2. Bifalla den del av motionen som avser gratis familjedagar vid speciella 

tillfällen. 

_______________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Säffle 
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§ 20 Dnr 2018-000069  

Bokslut år 2017 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 

verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål 

för Säffle och Åmåls kommuner. 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med totalt – 

352 tkr vid årets slut, varav Säffle avser – 1 085 tkr och Åmål + 733 tkr. För 

abonnentkollektiven redovisas ett totalt underskott med – 3 725 tkr, varav 

VA Säffle + 134 tkr, VA Åmål + 385, renhållning Säffle – 3 461 tkr och 

renhållningen Åmål – 782 tkr.  

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 53 961 tkr, varav 31 462 

avser investeringar i Säffle och 22 499 tkr avser investeringar i Åmål.  

Av Säffles investeringsbudget har 27 126 tkr förbrukats och för Åmål 13 884 

tkr. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-02-09 

Bokslut för år 2017 2018-02-14 

Redovisning av VA-verksamheten år 2017 2018-02-08 

Slutredovisning av investeringsprojekt Ombyggnation vid bostadsområdet 

Norelund 2018-02-09 

Slutredovisning av investeringsprojekt Ombyggnation av Resecentrum i 

Säffle 2018-02-08 

Redovisning av investeringsprojekt i Säffle år 2017 2018-02-12 

Redovisning av investeringsprojekt i Åmål år 2017 2018-02-13 

Nyckeltal till bokslut år 2017 2018-02-07 

Balanskonto till bokslut år 2017 2018-02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av måluppfyllelse 

och ekonomiskt bokslut 2017. 
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2. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av över- 

och underskott på investeringsbudget 2017 för Säffle. 

3. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av över- 

och underskott på investeringsbudget 2017 för Åmål. 

4. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att överskott med + 134 tkr för VA 

Säffle bokförs som en skuld till Säffles abonnentkollektiv. 

5. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att underskott med -3 461 tkr för 

renhållning Säffle bokförs mot tidigare skuld som finns till 

abonnentkollektivet på 470 tkr så att den blir 0 kr och medför istället en 

fordran på abonnentkollektivet på 2 991 tkr. 

6. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att överskott med + 385 tkr för VA 

Åmål bokförs som en skuld till Åmåls abonnentkollektiv. 

7. Teknik- och fritidsnämnden godkänner att underskott med - 782 tkr för 

renhållning Åmål bokförs och minskar den tidigare skulden till Åmåls 

abonnentkollektiv. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt bokslut 2017. 

2. Godkänna förslaget till hantering av över- och underskott på 

investeringsbudget 2017 för Säffle. 

3. Godkänna förslaget till hantering av över- och underskott på 

investeringsbudget 2017 för Åmål. 

4. Godkänna att överskott med + 134 tkr för VA Säffle bokförs som en skuld 

till Säffles abonnentkollektiv. 

5. Godkänna att underskott med -3 461 tkr för renhållning Säffle bokförs 

mot tidigare skuld som finns till abonnentkollektivet på 470 tkr så att den 

blir 0 kr och medför istället en fordran på abonnentkollektivet på 2 991 tkr. 

6. Godkänna att överskott med + 385 tkr för VA Åmål bokförs som en skuld 

till Åmåls abonnentkollektiv. 

7. Godkänna att underskott med - 782 tkr för renhållning Åmål bokförs och 

minskar den tidigare skulden till Åmåls abonnentkollektiv. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige i Säffle 

Kommunfullmäktige i Åmål 
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§ 21 Dnr 2018-000071  

Redovisning av internkontrollåtgärder år 2017 

Ärendebeskrivning 

Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning 

och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. 

Nämnden/bolaget ska i samband med årsredovisningen, rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till 

kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer. Under året har följande 

kontroller genomförts:  

Kommungemensamma 

1. Ekonomi - Kontroll av avtalstrohet 

2. Ärendehantering - Kontroll av uppdrag från nämnderna 

3. Personal - Kontroll av rehabutredning/rehabplan 

Nämndspecifika 

1. Ekonomi - kontroll av betalningsflöde vid kontantkassor 

2. Föreningsbidrag - kontroll av beviljade ansökningar för föreningsägda 

anläggningar samt verksamhetsbidrag 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att Teknik- och fritidsnämnden 

godkänner redovisade internkontrollåtgärder för år 2017.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisade internkontrollåtgärder för 

år 2017. 

____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret i Säffle 
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§ 22 Dnr 2018-000070  

Inventarieförteckning år 2017 

Ärendebeskrivning 

Inventarieförteckningar är viktiga för att kommunen ska ha god ekonomisk 

ordning. Förteckningarna ska lämnas till ekonomienheten i samband med 

delårsbokslut och bokslut.  

Beslutsunderlag 

Kvittering av inlämnad inventarieförteckning 2018-02-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad 

hantering av inventarieförteckningar i samband med bokslut 2017.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad hantering av 

inventarieförteckningar i samband med bokslut 2017. 

________________________  
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§ 23 Dnr 2018-000019  

Val av ersättare för Thomas Jarlhamre i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

I samband med Andreas Alerfors (M) avsägelse av sina politiska uppdrag i 

Säffle kommun, trädde hans ersättare Thomas Jarlhamre (M) in som 

ordinarie ledamot i Teknik- och fritidsnämnden samt Teknik- och 

fritidsnämndens arbetsutskott.  

Med anledning av detta behöver nämnden välja ersättare för Thomas 

Jarlhamre (M) i Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Julia 

Larsson (M) till ersättare för Thomas Jarlhamre i Teknik- och 

fritidsnämndens arbetsutskott.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Julia Larsson (M) till ersättare för 

Thomas Jarlhamre i Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

____________________ 

Beslutet skickas till: 

Julia Larsson 

Kommunkansliet 
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§ 24 Dnr 2018-000029  

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.  

Beslutsunderlag 

Förteckningar över anmälda beslut fattade enligt Teknik- och 

fritidsnämndens delegeringsordning 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

________________________  
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§ 25 Dnr 15808  

Anmälda handlingar till teknik- och fritidsnämnden 20 
februari år 2018 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över inkomna anmälda handlingar.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

__________________________ 
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§ 26 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff informerade om pågående arbete 

och projekt inom avfall- och renhållningsverksamheten.  

 


