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Plats och tid Tegnérhallen, Säffle, tisdagen den 6 mars 2018 kl 14:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Thomas Jarlhamre (M), Ordförande 
Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Mattsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Olle Bring (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Helen Halvardsson §§14-21 
Viktor Weiberg §§14-17 
Niklas Ekberg §§14-21 
Philip Hagström §§14-21 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Mikael Norén (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2018-03-12  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 14-21 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Thomas Jarlhamre (M)  

 Justerare 

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

 

 Mikael Norén (S)  
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§ 14 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar 

välja Mikael Norén (S) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar välja Mikael Norén (S) 

till protokolljusterare 

_________________________  
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§ 15 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer 

föredragningslistan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan. 

________________________  
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§ 16 Dnr 2017-000704  

Svar på frågor om hyresavtal - Säffle Atletklubb 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågeställningar kring ändrade 

förutsättningar för Säffle Atletklubbs verksamhet. Ärendet initierades av 

Anders Anderberg (SD). 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att Teknik- och fritidsnämnden 

godkänner tjänsteyttrandets svar till frågeställaren. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag §146 Teknik- och fritidsnämnden 2017-12-12 

Skrivelse från Anders Anderberg (SD) 2017-12-15 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden godkänner 

förvaltningens tjänsteyttrande som svar till frågeställaren.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår: 

Teknik- och fritidsnämndens godkänner förvaltningens tjänsteyttrande som 

svar till frågeställaren. 

___________________________ 
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§ 17 Dnr 2016-000639  

Redogörelse för pågående samråd om ny bollhall i 
Säffle 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Viktor Weiberg och förvaltningschef Helen Halvardsson 

redogjorde för pågående samråd om ny bollhall i Säffle.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit 

del av redogörelsen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av redogörelsen. 

___________________________  
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§ 18 Dnr 2017-000628  

Klimatklivet - Omfördelning i investeringsbudget för lös 
egendom år 2018 till tankstation HVO vid Östby 
Miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Genom Klimatklivet, ett statligt investeringsbidrag för åtgärder som minskar 

utsläpp av växthusgaser, har Västra Götaland beviljats 28 miljoner i bidrag 

till 34 klimatinvesteringar i regionen. Ett av besluten avser teknik- och 

fritidsförvaltningen, och syftar till att bygga en tankstation för syntetisk, 

förnybar HVO-diesel på Östby miljöstation. Förvaltningen har beviljats 122 

875 kr, vilket är 50% av den uppskattade investeringskostnaden. 

Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta omfördela 150 000 kr i 

investeringsbudget för lös egendom till tankstation avsedd för HVO bränsle.  

Beslutsunderlag 

Naturvårdsverkets beslut om investeringsbidrag, 2017-12-01 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden godkänner 

omfördelning av investeringsbudget för lös egendom år 2018 med 150 000 

kr.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår: 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner omfördelning av investeringsbudget 

för lös egendom år 2018 med 150 000 kr. 

________________________ 
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§ 19 Dnr 2018-000120  

Anhållan om förskottering av medel ur Säffles 
investeringsbudget 2019-2020 för samförläggning av 
gatubelysningskabel i samband med fiberarbete 2018 

Ärendebeskrivning 

Säkom planerar utföra grävarbete för fiberkabel i Säffle under våren år 2018. 

Förvaltningen önskar delta med samförläggning av gatubelysningskabel 

inom området Villan. I teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 

2019 finns 800 000 kr och år 2020 finns 500 000 kr avsedda för 

samförläggning av gatubelysningskabel i samband med fiberarbeten. Säkom 

kommer dock att slutföra merparten av sin utbyggnad år 2018 och därefter 

kvarstår endast mindre kompletteringar för att ansluta enstaka fastigheter 

eller kvarter så medlen gör inte samma nytta åren 2019-2020. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-02-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

kommunfullmäktige beslutar: 

Teknik- och fritidsnämnden får 1 300 000 kr i investeringsbudget 

förskotterat år 2018 för samförläggning av gatljuskabel inom området Villan. 

Anslaget finansieras ur investeringsbudgetens ram för nämndbeslut genom 

reduktion med 800 000 kr 2019 och reduktion med 500 000 kr år 2020. 

Kapitalkostnader hanteras inom gatuenhetens driftbudget. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Teknik- och fritidsnämnden får 1 300 tkr i investeringsbudget förskotterat år 

2018 för samförläggning av gatljuskabel inom området Villan. Anslaget 

finansieras ur investeringsbudgetens ram för nämndbeslut genom reduktion 

med 800 tkr år 2019 och reduktion med 500 tkr år 2020. Kapitalkostnader 

hanteras inom gatuenhetens driftbudget. 

_________________________ 
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§ 20 Dnr 2018-000119  

Ansökan om statliga bidrag till skollovsaktiviteter för 
barn och unga 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor/år 2016-2019 till att ge fler barn 

möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven. Det finns tre bidrag 

för kommunen att söka: avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 

6-15 år, avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år samt avgiftsfri 

simskola för elever i förskoleklass.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-02-26 

Socialstyrelsen, Rekvisition av statsbidrag till avgiftsfria 

sommarlovsaktiviteter, 2018-01-16 

Socialstyrelsen, Rekvisition av statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter, 

2018-01-16 

Socialstyrelsen, Rekvisition av statsbidrag till avgiftsfri simskola, 2018-01-

16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden godkänner ansökan om: 

1. Statliga medel till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 

2. Statliga medel till avgiftsfria lovaktiviteter 

3. Statliga medel till avgiftsfri simskola 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår: 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner ansökan om: 

1. Statliga medel till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 

2. Statliga medel till avgiftsfria lovaktiviteter 

3. Statliga medel till avgiftsfri simskola 

_________________________ 
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§ 21 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Trafikingenjör Philip Hagström och gatuchef Niklas Ekberg återrapporterade 

från genomförd workshop gällande ombyggnation vid medborgarhuset i 

Säffle. 

Trafikingenjör Philip Hagström informerade också om att en ny gata mellan 

Gula verkstaden och Tovex i Åmål behöver ett namn, och att nämnden får 

möjlighet att välja namn på nästa sammanträde.  

 


