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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) ers. Urban Karlsson (SD)  X          

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Mikael Norén (S)  X          

Tommy Lerhman (S) ers. Michael Henriksson (S)  X          

Peter Olsson (V)  X          

Lars-Olof Ottosson (C) X           

Christer Törnell (KD) X           

Olle Bring (M) ers. Johan Bengtsson (M)  X          

            

Ersättare            

            

Eva Harstad (C)  X          

Leif Pettersson (SiV) X           

Julia Larsson (M)  X          

Lars Olsson (MP) X           

Urban Karlsson (SD) X           

Inger Persson (S) X           

Leif Pettersson (S) X           

Carina Carlsson (S)  X          

Michael Henriksson (S) X           

- (MP)            

Kurt Svensson (C)  X          

Anders Hansson (L)  X          

Johan Bengtsson (M) X           
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§ 48 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Mattsson (S) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Bengt Mattsson (S) till 

protokolljusterare.  
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§ 49 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

föredragningslistan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föredragningslistan.  
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§ 50 Dnr 2018-000263  

Lokala trafikföreskrifter - Måkebergsvägen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt tjänsteyttrandets bilaga 1492 

2018:004, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket i 

Trafikförordningen (1998:1276). 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

På Måkebergsvägens nordöstra del, vid kommunens reningsverk, körs 

fordon alltför ofta på ett vårdslöst sätt och i hög hastighet. Kommunens VA-

enhet önskar därför att endast fordon som ska besöka reningsverket får 

trafikera den aktuella gatudelen. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-04-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt tjänsteyttrandets bilaga 1492 

2018:004, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket i 

Trafikförordningen (1998:1276). 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut.  

Beslut 

1. Lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt tjänsteyttrandets bilaga 1492 

2018:004, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket i 

Trafikförordningen (1998:1276). 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

___________________ 

Beslutet skickas till 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 51 Dnr 2018-000345  

Omfördelning av del av investeringsmedel för 
containers till truck, Östby Miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden bifaller omfördelning av 110 000 kr i 

investeringsmedel för containers till inköp av en truck. 

Östby Miljöstation beviljades år 2018 250 tkr i investeringsmedel för inköp 

av containers till återvinningscentralen. Inköpet har gjorts för 140 tkr. 

Resterande medel 110 tkr föreslås omfördelas till inköp av en truck. Trucken 

kommer att avlasta anläggningens hjullastare då denna framöver kommer att 

behövas mer vid tömning av containers för grovavfall.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-04-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden bifaller omfördelning av 

110 000 kr i investeringsmedel för containers till inköp av en truck.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden bifaller omfördelning av 110 000 kr i 

investeringsmedel för containers till inköp av en truck. 

____________________ 

Beslutet skickas till 

Renhållningschef 
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§ 52 Dnr 2018-000350  

Förslag till höjning av kärlavgiften i taxan för 
sophämtning, Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

1. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige Säffle att anta 

reviderad kärlavgift i taxan för sophämtning för Säffle kommun från och 

med 2018-07-01 enligt bilaga 1. 

2. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige Säffle att anta 

reviderat tjänsteutbud från och med 2018-07-01. 

Kärlavgiften i taxan för sophämtning i Säffle Kommun föreslås höjas enligt 

bilaga 1 från och med 2018-07-01. Tjänsten för löst avfall föreslås tas bort. 

Tjänsten för del i en gemensamhetslösning föreslås tilläggas, samt ytterligare 

tjänster för hämtning av avfall i container. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-05-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): 1. Teknik- och fritidsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige Säffle att anta reviderad kärlavgift i taxan för 

sophämtning för Säffle kommun från och med 2018-07-01 enligt bilaga 1. 

2. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige Säffle att anta 

reviderat tjänsteutbud från och med 2018-07-01.  

Beslut 

1. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige Säffle att anta 

reviderad kärlavgift i taxan för sophämtning för Säffle kommun från och 

med 2018-07-01 enligt bilaga 1. 

2. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige Säffle att anta 

reviderat tjänsteutbud från och med 2018-07-01. 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Renhållningschef 
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§ 53 Dnr 2018-000152  

Tertialrapport maj 2018 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2018 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Flytta fram investeringsprojekt Brosjön pumpstation från 2018 till år 

2019. 

4. Investeringsuppföljning efter april godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-05-08 

Uppföljning T1 för Teknik- och fritidsnämnden, 2018-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M):  

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2018 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Flytta fram investeringsprojekt Brosjön pumpstation från 2018 till år 

2019. 

4. Investeringsuppföljning efter april godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

Beslut 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2018 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Flytta fram investeringsprojekt Brosjön pumpstation från 2018 till år 

2019. 
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4. Investeringsuppföljning efter april godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

_________________ 

Beslutet skickas till 

Ekonomer, Teknik- och fritidsförvaltningen 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 54 Dnr 2018-000328  

Budget 2019 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Budgetramskrivelse för Säffle kommun 2019 godkänns 

2. Budgetramskrivelse för Åmål kommun 2019 godkänns 

3. Investeringsbudgetförslag för Säffle 2019-2021 godkänns 

4. Investeringsbudgetförslag för Åmål 2019-2021 godkänns 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2019 har föreslagits en 

höjning med 0,5 % för verksamheterna i Säffle och 0,5 % uppräkning av 

driftbidraget från Åmåls kommun.  

Föreslagen ramhöjning med 0,5 % för Säffle innebär en besparing för de 

skattefinansierade verksamheterna motsvarande minst 1,5 mnkr jämfört med 

förväntade kostnadsökningar för personal, övriga kostnader samt avskrivning 

och ränta. Utöver ordinarie uppräkning får nämnden en ramökning på 6 200 

tkr år 2019 och 12 400 tkr år 2020 för drift av ny simhall. 

Den föreslagna 0,5 % uppräkningen för Åmåls skattefinansierade 

verksamheter motsvarar ett besparingskrav för 2019 med totalt 1,5 mnkr. I 

budget 2018 har nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr för 375-årsjubileet 

som återlämnas 2019.  

Gällande investeringar åren 2019-2021 och framåt blir nämndens största 

utmaning att finansiera avskrivningar och ränta. Nya investeringar och ökade 

investeringsvolymer där nämnden inte kompenseras för kostnader 

motsvarande avskrivning och ränta innebär att motsvarande 

neddragningar/effektiviseringar måste hittas inom verksamheterna. Utan 

kompensation för kapitalkostnader riskerar nämndens budget urholkning, 

med mindre utrymme att bedriva verksamhet som följd.  

Beslutsunderlag 

Ramskrivelse för budget 2019-2021 Teknik- och fritidsnämnden, 2018-05-

09 

Investeringsbudget 2019-2028 Säffle, 2018-05-09 

Investeringsbudget 2019-2028 Åmål, 2018-05-09 

Renhållningsenhetens investeringskalkyl Säffle, 2018-05-09 
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Renhållningsenhetens investeringskalkyl Åmål, 2018-05-09 

VA-enhetens investeringskalkyl 2019-2021, 2018-05-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Budgetramskrivelse för Säffle kommun 2019 godkänns 

2. Budgetramskrivelse för Åmål kommun 2019 godkänns 

3. Investeringsbudgetförslag för Säffle 2019-2021 godkänns 

4. Investeringsbudgetförslag för Åmål 2019-2021 godkänns 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Budgetramskrivelse för Säffle kommun 2019 godkänns 

2. Budgetramskrivelse för Åmål kommun 2019 godkänns 

3. Investeringsbudgetförslag för Säffle 2019-2021 godkänns 

4. Investeringsbudgetförslag för Åmål 2019-2021 godkänns 

________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 55 Dnr 2016-000127  

Fotbollshall Säffle 

Ärendebeskrivning 

Teknik-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta: 

1. Godkänna investeringen för ny fotbollshall i Säffle med yttermåtten 40x70 

och placering på Sporthälla IP, öster om huvudarenan (gamla 

tennisbanorna). 

2. Godkänna ett extra investeringsanslag till teknik- och fritidsnämnden med 

2,5 mnkr för konstgräs, dagvatten, parkering och inventarier. 

3. Godkänna utökad driftram för ny bollhall med 1,7 mnkr/år. 

Fotbollshallen i Värmlandsbro är sedan våren 2016 nedlagd då Moelven 

Byggmodul AB, som förvaltningen hyrde av, var i behov av lokalen för ökad 

produktion och därför sa upp hyresavtalet. Förvaltningen har därefter utrett 

olika placeringsalternativ för en ny fotbollshall.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-04-19 

Bilaga 1 Lokaliseringsalternativ för ny bollhall, 2016-09-21 

Bilaga 2 Gestaltningsförslag Bollhall Sporthälla, 2016-12-20 

Bilaga 3 Yttrande om planerad bollhall på Sporthälla, 2017-01-26 

Bilaga 4 Kompletterande lokaliseringsutredning för ny bollhall, Höglunda 

och Sporthälla, 2017-04-20 

Bilaga 5 Trafik- och parkeringsutredning, 2017-07-17 

Bilaga 6 Kompletterande lokaliseringsutredning för ny bollhall på 

Sporthälla, 2017-10-06 

Bilaga 7 Kompletterande lokaliseringsutredning för ny bollhall på 

Sporthälla, 2018-02-16 

Bilaga 8 Ekonomisk kalkyl bollhall, 2018-04-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): 

Teknik-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta: 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

1. Godkänna investeringen för ny fotbollshall i Säffle med yttermåtten 40x70 

och placering på Sporthälla IP, öster om huvudarenan (gamla 

tennisbanorna). 

2. Godkänna ett extra investeringsanslag till teknik- och fritidsnämnden med 

2,5 mnkr för konstgräs, dagvatten, parkering och inventarier. 

3. Godkänna utökad driftram för ny bollhall med 1,7 mnkr/år.  

Beslut 

Teknik-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta: 

1. Godkänna investeringen för ny fotbollshall i Säffle med yttermåtten 40x70 

och placering på Sporthälla IP, öster om huvudarenan (gamla 

tennisbanorna). 

2. Godkänna ett extra investeringsanslag till teknik- och fritidsnämnden med 

2,5 mnkr för konstgräs, dagvatten, parkering och inventarier. 

3. Godkänna utökad driftram för ny bollhall med 1,7 mnkr/år. 

________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2018-000329  

Reviderat samverkansavtal för Teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål förslår Kommunfullmäktige i 

Säffle och Åmål besluta: 

1. Bifalla reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och 

fritidsnämnd för Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Bifalla att Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål  4 § första 

stycket ersätts med följande stycke: Teknik- och fritidsnämnden består av 

fjorton ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från 

Åmål. 

3. Bifalla att reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och 

med 1 januari 2019. 

Säffle och Åmåls kommuner samverkar sedan 1 januari 2011 genom en 

gemensam nämnd, kallad teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Nuvarande samverkansavtal gäller till och med 31 december 2018. Med 

anledning av avtalstidens utgång föreslås ett reviderat samverkansavtal och 

reglemente för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.  

Beslutsunderlag 

Reviderat samverkansavtal för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Tillägg samverkansavtal Östby 

Tillägg överenskommelse samverkansavtal miljöstrategiska arbetsuppgifter 

Nämndreglemente för Säffle kommun  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål förslår Kommunfullmäktige i 

Säffle och Åmål besluta: 

1. Bifalla reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och 

fritidsnämnd för Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Bifalla att Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål  4 § första 

stycket ersätts med följande stycke: Teknik- och fritidsnämnden består av 
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fjorton ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från 

Åmål. 

3. Bifalla att reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och 

med 1 januari 2019.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål förslår Kommunfullmäktige i 

Säffle och Åmål besluta: 

1. Bifalla reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och 

fritidsnämnd för Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Bifalla att Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål  4 § första 

stycket ersätts med följande stycke: Teknik- och fritidsnämnden består av 

fjorton ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från 

Åmål. 

3. Bifalla att reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och 

med 1 januari 2019. 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 57 Dnr 2018-000254  

Utställning av Energi- och klimatplan för Säffle 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen för Teknik- och fritidsförvaltningen delegeras rätten att, 

efter utställningstidens slut, vidarebefordra Energi- och klimatplanen med 

beslutsförslag till kommunfullmäktige Säffle. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med en 

koncernövergripande arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till energi- och 

klimatplan med målsättningar fram till år 2030. Planen ska ställas ut för 

allmänheten under fyra veckor. Teknik- och fritidsnämnden beslöt tillstyrka 

Energi- och klimatplanen 2018-04-17, under förutsättning att inga 

synpunkter inkommit under utställningstiden 24 april-16 maj 2018. För att 

Kommunfullmäktige Säffle ska kunna ta ställning till Energi- och 

klimatplanen krävs, utöver Teknik- och fritidsnämndens ställningstagande 

till planen, ett beslut utifrån eventuellt inkomna synpunkter under 

utställningsperioden. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): 

Förvaltningschefen för Teknik- och fritidsförvaltningen delegeras rätten att, 

efter utställningstidens slut, vidarebefordra Energi- och klimatplanen med 

beslutsförslag till kommunfullmäktige Säffle.  

Beslut 

Förvaltningschefen för Teknik- och fritidsförvaltningen delegeras rätten att, 

efter utställningstidens slut, vidarebefordra Energi- och klimatplanen med 

beslutsförslag till kommunfullmäktige Säffle. 

________________ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2018-000382  

Enskilt ärende - Utredning av årskostnaden för 
entreprenad och egen regi inom 
renhållningsverksamheten 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att skyndsamt 

utreda renhållningsverksamhetens årskostnad för entreprenad och egen regi. 

Lars Olof Ottosson väckte under Teknik- och fritidsnämndens sammanträde 

2018-05-15 frågan om renhållningsverksamhetens årskostnad för 

entreprenad kontra drift i egen regi.      

Beslutsunderlag 

Inlämnad skrivelse från Lars-Olof Ottosson (C), 2018-05-15      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Olof Ottosson (C): Teknik- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt 

förvaltningen att skyndsamt utreda renhållningsverksamhetens årskostnad 

för entreprenad och egen regi. 

Förslaget tillstyrks av Bengt Enneby (C), Christer Törnell (KD) och Mats 

Ahlstrand (SiV).      

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att skyndsamt 

utreda renhållningsverksamhetens årskostnad för entreprenad och egen regi. 

___________________ 

Beslutet skickas till 

Renhållningschef      
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§ 59 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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M):  

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 60 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Viktor Weiberg och gatuchef Niklas Ekberg delgav aktuell 

verksamhetsinformation från fritids- respektive gatuenheten.      
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§ 61 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  

 


