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Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, onsdagen den 16 december 2020 kl 14:00-17:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 114-128 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§§ 114-128 Nämndsekreterare Nils Ahlqvist 
§§ 114-128 Ekonomiassistent Christina Cebers 
§§ 116-128 Gatuchef Niklas Ekberg 
§ 117 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 
§§ 120-121 Handläggare Inge Larsson 
§ 122 Handläggare Fredrik Eriksson 
§ 123 Fritidschef Viktor Weiberg 
§ 125 Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 
§ 128 Administrativ chef Kajsa Brandt 

 

Justerare Nina Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2020-12-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 .......................................................................................  Paragrafer §§ 114-128 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Niklas Karlsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Nina Andersson (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-18 Datum då anslaget tas ned 2021-01-11 

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          

Alf Svanström (C) fr. 15:00 X           

Nina Andersson (M) X           

Mats Ahlstrand (SiV)  X          

Jerome Davidsson (S) fr. 15:15 X           

Bo Augustsson (S) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Niklas Karlsson (S) X           

Tommy Lerhman (S)  X          

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

Christina Johansson (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) ers. Anders Hansson (L)  X          

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) X           

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Putte Grötting (C)  X          

Patrik Karlsson (SiV)  X          

Viktor Nygren (KD)  X          

Inger Persson (S) 14:00-15:15 ers. Jerome D. (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Nina Johansson (SD)  X          

- (S) - -          

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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§ 114 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Nina 

Andersson (M) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Nina Andersson (M) till 

protokolljusterare.  
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§ 115 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista, med ändringen att ärende 5 Taxa för uthyrning av 

båtplatser i Säffle år 2021 samt ärende 6 Taxa för uthyrning av båtplatser i 

Åmål år 2021 utgår.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista, 

med ändringen att ärende 5 Taxa för uthyrning av båtplatser i Säffle år 2021 

samt ärende 6 Taxa för uthyrning av båtplatser i Åmål år 2021 utgår.  
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§ 116 Dnr 2019-000481  

Lokala trafikföreskrifter gällande avstängning av trafik i 
centrala Säffle nattetid 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har under en pågående prövotid sen 10 juli beslutat om att 

förbjuda trafik genom centrala Säffle under nattetid fram till 31 december. 

Under hösten fick gatuenheten uppdraget att genomföra en 

enkätundersökning med frågor till boende, näringsidkare och fastighetsägare 

i centrala Säffle om hur avstängningarna har fungerat och hur tryggheten 

upplevs. Resultatet i enkätundersökningen visar att de flesta är positiva till 

hur gatorna har varit avstängda. 

För att reglera trafik enligt ovanstående behöver kommunen besluta lokala 

trafikföreskrifter.  

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknik- 

och fritidsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot 

trafik med fordon i Säffle centrum för samma område som under 

prövoperioden och att det utökas med Stationsgatan, Bergsgatan och del av 

Billerudsgatan.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-24 

Protokollsutdrag § 64, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-

03 

Medborgarförslag, Lennart Westerlind, 2019-09-20 

Protokollsutdrag § 70, Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-12-

01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens beslutar följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket och 9 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) lokala 

trafikföreskrifter i Säffle enligt nedanstående bilaga till detta tjänsteyttrande 

a. 1785 2020:007 
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2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_________________________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten  

Polisen i Säffle  
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§ 117 Dnr 2020-000105  

Ekonomisk uppföljning efter november år 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +1 275 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 275 tkr avser Säffle och  

0 tkr avser Åmål. Överskottet förklaras i huvudsak av lägre kostnader för 

vinterväghållning i båda kommuner samt obrukade medel för budgeterad 

post om kompetensutveckling, arbetsmiljö och oförutsedda kostnader. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiseras VA-

verksamheten till (-1 500 tkr) och renhållningsverksamheten till +200 tkr.  

I Åmål beräknas resultatet för VA-verksamheten till (-1 700 tkr) och för 

renhållningen +500 tkr.  

För VA-verksamheten i Säffle finns en tidigare skuld till kollektivet som 

uppgår till 400 tkr och i Åmål är motsvarande skuld 1 700 tkr. 

Investeringsuppföljning 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget inklusive beslutat tillägg, 

uppgår till 52,4 Mnkr för Säffle 2020 och 19,3 mnkr för Åmål. 

Efter november är 17 200 tkr förbrukat för Säffle och 13 691 tkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk prognos efter november för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2020-12-09 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter november månad 2020 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter november månad 2020 godkänns. 
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_______________ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Åmåls kommun 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 118 Dnr 2020-000398  

Taxor för uthyrning av båtplatser i Säffle 2021 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår.  
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§ 119 Dnr 2020-000399  

Taxor för uthyrning av båtplatser i Åmål 2021 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår.  
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§ 120 Dnr 2020-000400  

Taxor för uthyrning av fotbollshallen i Säffle 2021 

Ärendebeskrivning 

Den nya bollhallen är klar att ta i drift, och därmed behöver taxor för hallen 

beslutas. Grunden i avgiftsfinansierade verksamheter är generellt att 

avgifterna ska täcka verksamheternas kostnadsutveckling. Inom 

fritidsverksamheterna täcker dock taxorna enbart en del av kostnaderna för 

anläggningarna, resten finansieras av skattemedel.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-28 

Förslag till taxor för fotbollshallen i Säffle, 2020-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Föreslagna taxor för uthyrning av den nya bollhallen i Säffle kommun 

fastställs, att gälla från och med 2021-01-01. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Förvaltningsekonom 

Kundtjänst 

Handläggare 
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§ 121 Dnr 2020-000361  

Beslut om ledarstipendium år 2020 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden vill med ledarstipendiet uppmärksamma det 

goda ideella föreningsarbetet som varje dag genomförs i kommunerna.  

Föreningar i verksamma i Åmål och Säffle kommun kan föreslå kandidater. 

För att erhålla stipendiet ska föreningens kandidat ha tagit initiativ till god 

verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Särskild 

hänsyn tas till verksamhet för barn och ungdomar. Föreslagen kandidat ska 

inte ha yrkesliknande anställning inom föreningen.  

Beslutsunderlag 

Nomineringar till ledarstipendium år 2020 Åmål och Säffle 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Rune 

Magnusson (Värmlandsbro Sportklubb) och Agneta Karlsson 

(Friluftsfrämjandet Åmål-Säffle) till ledarstipendiater år 2020.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Rune Magnusson (Värmlandsbro 

Sportklubb) och Agneta Karlsson (Friluftsfrämjandet Åmål-Säffle) till 

ledarstipendiater år 2020.  
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§ 122 Dnr 2020-000203  

Svar på medborgarförslag om utökning av antal hål på 
frisbeegolfbanan på Örnäs 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Jonas Forsberg inkom 2020-03-30. 

Förslagsställaren föreslår att frisbeegolfbanan vid Örnäs utökas med nio hål 

och att banan rensas från sly och dylikt. 

Det finns ett skötselavtal gällande nuvarande frisbeegolfbana med 

föreningen IFK Åmål. 

Utformningen av frisbeegolfbanan är därför en fråga för dess 

verksamhetsutövare och tillika nyttjanderättsinnehavare, vilket i dagsläget är 

IFK Åmål. I dialog med IFK Åmål framkommer att man inte har någon 

avsikt att i nuläget utöka frisbeegolfbanan. Förvaltningen vidarebefordrar 

dock medborgarförslaget till IFK Åmål, så de får ta del av önskemålen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-24 

Medborgarförslag, Jonas Forsberg, 2020-03-30 

Protokollsutdrag § 71, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 123 Dnr 2019-000129  

Information - Nya riktlinjer för teknik- och 
fritidsnämndens föreningsbidrag 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Viktor Weiberg informerar om arbetet med nya riktlinjer för 

teknik- och fritidsnämndens föreningsbidrag. Bakgrunden till arbetet är en 

revisionsrapport från år 2018, som föranledde nämnden att fatta beslut om att 

ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 124 Dnr 2020-000089  

Beslut om namn på idrottshall - Tegnérområdet Säffle 

Ärendebeskrivning 

I december 2019 invigdes den nya simhallen och renovering av intill 

liggande idrottshall färdigställdes. Anläggningen har hittills benämnts som 

Tegnérhallen, vilket tidigare även inkluderade gamla simhallen. Nu när ny 

simhall är i drift så har den fått namnet Säffle simhall och ett klargörande 

beslut om namn för idrottshallen bör därmed fattas.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-25 

Protokollsutdrag § 19 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-03-03 

Remiss, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-02-27 

Protokollsutdrag § 137 kommunstyrelsen, 2020-10-16 

Protokollsutdrag § 73 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att idrottshallen på Tegnérområdet i 

Säffle ska heta ”Tegnérhallen”.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 125 Dnr 2020-000045  

Information - Renhållningsföreskrift och 
renhållningstaxa för Säffle och Åmål 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har sedan tidigare delgivit teknik- och fritidsnämnden ett 

informationsunderlag inför de ställningstaganden som behöver göras i 

samband med beslut om ny renhållningsföreskrift med tillhörande taxa. 

Informationsunderlaget skickades även ut skriftligt till respektive ledamot.  

Teknik- och fritidsnämnden meddelar förvaltningen sina synpunkter på 

underlaget till ny renhållningsföreskrift och taxa. Förvaltningen tar med sig 

synpunkterna till det fortsatta arbetet. 

Ny förankringsrunda kommer att genomföras under första halvåret år 2021.  

Beslutsunderlag 

Informationsmaterial - Ny renhållningsföreskrift och taxa, 2020-09-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 126 Dnr 2020-000021  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning år 2020 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegeringsbeslut, 2020-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

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

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.   

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda handlingar, 2020-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

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

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Gatuchef Niklas Ekberg delger aktuell verksamhetsinformation från 

gatuenheten. 

Administrativ chef Kajsa Brandt delger aktuell verksamhetsinformation från 

administrationen.  

 


