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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 14 maj 2019 kl 14:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Förvaltningschef Helen Halvardsson §§ 47-60 
Förvaltningsekonom Thord Eriksson §§ 49-50 
Handläggare Inge Larsson §§ 51-52 
Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff §§ 53-54 
Kommunstyrelsens ordförande i Säffle, Dag Rogne § 54 
Kommunstyrelsens ordförande i Åmål, Michael Karlsson § 54 
Trafikingenjör Philip Hagström §§ 55-56 

 

Justerare Jerome Davidsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2019-05-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 47-60 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Fredrik Bengtsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Jerome Davidsson (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-14 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-21 Datum då anslaget tas ned 2019-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 
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 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           

Alf Svanström (C) X           

Nina Andersson (M) X           

Mats Ahlstrand (SiV) X           

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Fredrik Bengtsson (S) X           

Tommy Lerhman (S) ers. Mikael Nilsson (MP)  X          

Barbro Axelsson (S) ers. Hassan Dalo (S)  X          

Ulrika Gundahl (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) X           

Christer Törnell (KD) ers. Gunnar Jansson (M)  X          

Lars Wising (SD) X           

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Fredrik Rolfsman (C)  X          

Patrik Karlsson (SiV)  X          

Jan Kareliusson (KD)  X          

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Urban Karlsson (SD)  X          

Henric Helander (S)  X          

Max Andersson (S)  X          

Hassan Dalo (S) X           

Mikael Nilsson (MP) X           

Gunnar Jansson (M) X           

Anders Hansson (L) X           

Ove Kaye (SD) X           
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§ 47 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Jerome 

Davidsson (S) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Jerome Davidsson (S) till 

protokolljusterare.  
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§ 48 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista.  
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§ 49 Dnr 2019-000040  

Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2019 

Ärendebeskrivning 

Måluppfyllelse 

Teknik- och fritidsnämnden har reviderat sin målstruktur efter att Säffle gjort 

om sin övergripande. De övergripande målen har tagits bort och det finns nu 

nämndmål kopplade till kommunernas fullmäktigemål. Inga mätningar har 

gjorts för årets fyra första månader därav finns inga mått att redovisa i detta 

bokslut. 

Senaste mätningen för NMI – nöjd medborgarindex gjordes under hösten 

2018, undersökningen för Kritik på teknik pågår nu och för årets 

friluftskommuner presenteras resultatet i slutet av maj.  

I tidigare mätningar har nöjdheten med verksamheten för VA (vatten och 

avlopp) presenterat stabila resultat med höga nöjdhetstal i både NMI och 

Kritik på teknik. Vad gäller upplevd gatustandard och standard för gång- och 

cykelvägar bedöms de ha en bibehållen trend för båda kommunerna.  I 

framförallt i Åmål bedöms beläggningssatsningen över fyraårsperioden ha en 

positiv påverkan. 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med – 1 600 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav – 1 300 tkr avser Säffle och  

- 300 tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten +/-0 tkr och renhållningsverksamheten - 150 tkr. I Åmål 

prognostiserar VA-verksamheten +/-0 tkr och renhållningsverksamheten  

- 400 tkr. Östby prognostiserar – 50 tkr som vid årets slut debiteras 

renhållningskollektiven. 

Investeringsuppföljning  

Brosjön, 1 500 tkr  

Projekt pumpstation Brosjön kommer inte kunna utföras 2019 p.g.a. att 

andra projekt måste prioriteras. 

Utbyggnad GC enl. plan, 1 000 tkr 
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Projekt utbyggnad GC enligt plan föreslås flyttas med till 2020 då bidrag 

från Trafikverket beviljats nästa år. 200 tkr föreslås dock täcka kommande 

kostnader för trafiksäkerhetsåtgärder innevarande år.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-05-06 

Uppföljning T1 för teknik- och fritidsnämnden, 2019-05-06 

Investeringsuppföljning efter april – teknik- och fritidsnämnden, 2019-05-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2019 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2019 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonomer 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 50 Dnr 2019-000264  

Budget år 2020 

Ärendebeskrivning 

Budgetförutsättningarna för kommande år medger få eller inga nya 

satsningar. Nämndens arbete kommer att istället fokuseras på att bibehålla 

statusen på befintliga anläggningar i stället för att anlägga nya. En av de 

stora utmaningarna för nämnden är i nuläget att finansiera kapitalkostnader, 

dvs avskrivningar och ränta, för de investeringar som beslutats. Dessa 

behöver pareras inom befintliga resurser.  

Budgetprocessen för Åmåls kommun är framskjuten till i höst så det är först 

då som beslut tas för hur driftbidraget kommer att se ut för budgetåret 2020.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-05-08 

Ramskrivelse för budget 2020-2022 Teknik- och fritidsnämnden, 2019-05-

08 

Investeringsbudget 2020-2029 Säffle, 2018-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreslagen budgetramskrivelse för Säffle kommun 2020 antas. 

2. Föreslaget investeringsbudgetförslag för Säffle 2020-2022 antas. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Ekonomichef Åmål 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-14 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2018-000769  

Svar på motion om gångvägar på Örnäs 

Ärendebeskrivning 

En motion från Christer Törnell (KD) inkom till kommunfullmäktige 2018-

09-18. Motionären föreslår att det anläggs lämpliga gångvägar vid 

Örnäsbadet för att göra badplatsen mer tillgänglig. 

Förvaltningen anser att det vid Örnäsbadet är lämpligt, som motionären 

påvisar, att se över de gångvägar som bör finnas på badplatsen för att knyta 

samman badplatsens olika delar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-03-20 

Protokollsutdrag § 25 Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-04-

30 

Motion, Christer Törnell (KD), 2018-09-18 

Protokollsutdrag § 167, Kommunfullmäktige Åmål, 2018-09-26  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål beslutar bifalla motionen. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

Fritidschef Viktor Weiberg 
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§ 52 Dnr 2017-000246  

Svar på medborgarförslag om inhägnat område för 
hundlek i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige i Åmål från 

Christina Svanström m.fl. om att iordningställa ett inhägnat område för 

hundlek. Investeringskostnaden beräknas till 150 000 kr. Dessa medel 

behöver vid ett bifall tillskjutas teknik- och fritidsnämnden då investeringen 

inte inryms inom befintlig budget.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-05-08 

Medborgarförslag från Christina Svanström m.fl.,  2017-01-30 

§ 30 Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige Åmål, 2017-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Teknik- och fritidsnämnden tilldelas 150 000 kronor för genomförande av 

åtgärden. 

 _________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 53 Dnr 2019-000190  

Ersättning för arrende av mark för uppställning av 
hushållsavfallsbehållare 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden har enligt kommunens renhållningsförskrift rätt 

att anvisa plats för behållare för hushållsavfall. Denna rättighet kan t.ex. 

användas om vägen fram till fastigheten inte är farbar för renhållarens fordon 

och renhållningskunden inte har för avsikt alternativt inte rådighet över att 

förbättra vägens beskaffenhet.  

Teknik- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ersättning för 

arrende av mark för uppställning av behållare för hushållsavfall i Säffle och 

Åmåls kommuner.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-04-30 

Protokollsutdrag § 26 Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-04-

30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar följande ersättningsnivåer för 

fastighetsägare som upplåter mark för uppställning av 

hushållsavfallsbehållare: 

1. 20 kr/m2 utgår som årlig ersättning. 

2. Lägsta årliga ersättning är 300 kr/år. 
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§ 54 Dnr 2018-000382  

Information - Uppdrag att utreda gemensamt 
insamlingssystem och gemensam driftsform för 
framtida insamling av hushållsavfall 

Ärendebeskrivning 

Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff redogör muntligt för utredningen 

av ett gemensamt insamlingssystem och gemensam driftsform för framtida 

insamling av hushållsavfall.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 27, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-04-

30 

Protokollsutdrag § 66, Teknik- och fritidsnämnden, 2018-06-19 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-06-07 

Protokollsutdrag § 58, Teknik- och fritidsnämnden, 2018-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar lägga 

informationen till handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 
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§ 55 Dnr 2018-000807  

Svar på medborgarförslag om åtgärder mot 
nöjeskörning vid hamnen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Helene Wahl inkom 2018-12-07 till teknik- och 

fritidsförvaltningen. Förslagsställaren föreslår ett antal åtgärder som bör 

förhindra den nöjeskörning på Näsgatan och på uppställningsplatser i 

området som pågår.   

Gatuenheten har under våren 2019 utfört en trafikmätning på Näsgatan, 

korsningen Rudsgatan. Näsgatans hastighetsbegränsning är reglerad till 50 

km/h. Underlaget från mätningen visar på för höga hastigheter. 

Fartdämpande åtgärd på den aktuella vägsträckan är motiverad, och 

ankommer då på teknik- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-05-07 

Medborgarförslag, Helene Wahl, 2018-12-07 

Skrivelse till teknik- och fritidsförvaltningen, Helene Wahl m.fl., 2019-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål beslutar bifalla medborgarförslaget. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 56 Dnr 2018-000635  

Svar på medborgarförslag om säkerhetsstaket längs 
cykelväg 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Margaretha Martinsson inkom 2018-06-07. 

Förslagsställaren föreslår att ett säkerhetsstaket sätts upp längs med 

cykelbanan vid länsväg 164 för att skydda fotgängare, cyklister, ryttare m.fl. 

vid eventuella avåkningsolyckor. 

Länsväg 164 ägs av Trafikverket, som också ansvarar för att vidta de 

åtgärder som bedöms nödvändiga för att göra länsväg 164 säker under såväl 

sommar- som vintertid. Den aktuella sträckan är lågt olycksdrabbad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 24 Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-04-

30 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-04-10 

Medborgarförslag, Margaretha Martinsson, 2018-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål avslår medborgarförslaget. 

_________________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 57 Dnr 2019-000170  

Val av nytt dataskyddsombud för teknik- och 
fritidsnämnden efter Tommy Staaff Karlsson 

Ärendebeskrivning 

Tidigare dataskyddsombud, kommunarkivarie Tommy Staaff-Karlsson, har 

avslutat sin tjänst på Säffle kommun och är därmed inte längre lämpad att 

vara ordinarie dataskyddsombud för Säffle kommuns nämnder.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-04-09 

Protokollsutdrag § 28 Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-04-

30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar entlediga f.d. kommunarkivarie 

Tommy Staaff-Karlsson från uppdraget som ordinarie dataskyddsombud för 

teknik- och fritidsnämnden. 

2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar entlediga nämndsekreterare Lena 

Fjällman-Johnsson från uppdraget som ersättare för ordinarie 

dataskyddsombud för teknik- och fritidsnämnden. 

3. Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse socialnämndens 

nämndsekreterare Lena Fjällman-Johnsson till ordinarie dataskyddsombud 

för Teknik- och fritidsnämnden. 

_________________ 

Beslutet skickas till:  

f.d. kommunarkivarie Tommy Staaff Karlsson 

Nämndsekreterare Lena Fjällman Johnsson 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 58 Dnr 2019-000029  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 2019 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 59 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en sammanställning av anmälda handlingar till 

sammanträdet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): 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 delger nämnden aktuell verksamhetsinformation 

från fritidsenheten. 

Gatuchef Niklas Ekberg delger nämnden aktuell verksamhetsinformation 

från gatuenheten.  

 


