
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(18)

Sammanträdesdatum
2022-06-21

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Plats och tid Lilla Bräcke, Åmål, 2022-06-21 kl 13:00-14:30

Ajourneringar 13:45-14:00

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande §§ 69-83 Förvaltningschef Helen Halvardsson

§§ 69-83 Nämndsekreterare Nils Ahlqvist
§§ 69-83 Ekonomiassistent Christina Cebers
§ 71 Gatuingenjör Hans Sundberg (via telefon)
§§ 72-79 Fritidschef Viktor Weiberg
§§ 73-75 Fritidskonsulent Fredrik Eriksson

Justerare Bo Augustsson (S)

Justeringens plats och tid Digitalt, 2022-06-27, 10:00

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 69-§ 83

Nils Ahlqvist

Ordförande ……………………………………………………………
Nina Andersson (M)

Justerare …………………………………………………………….
Bo Augustsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Sammanträdesdatum 2022-06-21

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-28 Datum då anslaget tas ned 2022-07-20

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration

Underskrift ……………………………………………………………
Nils Ahlqvist

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

- (C) ers. Inger Persson (S) X
Alf Svanström (C) X
Nina Andersson (M) X
Nils Liedberg (SiV) ers. Kjell Rosell (SiV) X
Jerome Davidsson (S) X
Bo Augustsson (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Niklas Karlsson (S) X
Tommy Lerhman (S) X
Barbro Axelsson (S) X
Göran Alexandersson (V) X
Lars-Olof Ottosson (C) ers. Gunnar Jansson (M) X
Christer Törnell (KD) X
Lars Wising (SD) ers. Hassan Dalo (S) X

Ersättare

Therese Thörner (C) X
Putte Grötting (C) X
Kjell Rosell (SiV) X
- (KD) - -
Inger Persson (S) X
Bassam Kadro (S) X
Nina Johansson (SD) X
Max Andersson (S) X
Hassan Dalo (S) X
Gustav Zander (S) X
Mikael Nilsson (MP) X
Gunnar Jansson (M) X
Anders Hansson (L) X
Ove Kaye (SD) X

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 69 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 4
§ 70 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 5
§ 71 Dnr TFNSÅ/2018:654

Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning (Säffle)............. 6
§ 72 Dnr TFNSÅ/2022:2

Svar på remiss om lokala ordningsföreskrifter Säffle................... 7
§ 73 Dnr TFNSÅ/2021:219

Svar på medborgarförslag om discgolfbana - Säffle..................... 8
§ 74 Dnr TFNSÅ/2022:88

Svar på medborgarförslag om stötta fler fotbollslag att startas i 
Säffle................................................................................................... 9

§ 75 Dnr TFNSÅ/2019:331
Svar på medborgarförslag om att bygga en skatepark i Säffle... 10

§ 76 Dnr TFNSÅ/2022:160
Omprioritering av investeringsmedel för ny belysning på 
Örnäsvallen...................................................................................... 11

§ 77 Dnr TFNSÅ/2022:161
Fyllnadsval i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott efter 
Bengt Enneby (C)............................................................................. 12

§ 78 Dnr TFNSÅ/2022:165
Remiss - granskning av efterlevnad av GDPR, 
personuppgiftsbehandlingar.......................................................... 13

§ 79 Dnr TFNSÅ/2018:726
Beslut om avskrivning av utredningsuppdrag - naturbana för 
ryttare................................................................................................ 14

§ 80 Dnr TFNSÅ/2021:324
Svar på kommunrevisionens grundläggande granskning av 
teknik- och fritidsnämnden............................................................. 15

§ 81 Dnr TFNSÅ/2022:5
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning......................................................................... 16

§ 82 Dnr
Anmälda handlingar........................................................................ 17

§ 83 Dnr
Information och rapporter............................................................... 18
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Bo 
Augustsson (S) till protokollsjusterare. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Bo Augustsson (S) till 
protokolljusterare. 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Fastställande av dagens föredragningslista.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 
föredragningslista, med tillägget att ärendet "Svar på kommunrevisionens 
grundläggande granskning" (2021:324) tillförs föredragningslistan. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista, 
med tillägget att ärendet "Svar på kommunrevisionens grundläggande 
granskning" (2021:324) tillförs föredragningslistan. 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr TFNSÅ/2018:654

Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning 
(Säffle)

Ärendebeskrivning
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 
2018 med en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra 
solcellsdriven gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna 
söka bidrag till en sådan investering.
Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett 
successivt införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och 
nationella miljömål.
Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i 
dagsläget.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
_______________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Säffle

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr TFNSÅ/2022:2

Svar på remiss om lokala ordningsföreskrifter Säffle

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett uppdaterat förslag till 
Ordningsföreskrifter som remitterats till teknik- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-12
Protokollsutdrag § 157, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-13
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-01.
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för år 2022 med bilagor, 2021-12-01
Reviderat förslag till Lokala ordningsföreskrifter för år 2022 med bilagor
Protokollsutdrag § 39, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden antar förvaltningens tjänsteyttrande som svar på 
remissen.
_______________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Säffle

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-06-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr TFNSÅ/2021:219

Svar på medborgarförslag om discgolfbana - Säffle

Ärendebeskrivning
Leif Skulstad har 2021-05-18 lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga 
en 18-håls discgolfbana vid Tegnérområdet. Förvaltningen menar att en 18-
hålsbana är nödvändig för elit- och tävlingsverksamhet, men är inte 
nödvändig för att uppfylla folkhälsosyftet.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-31
Medborgarförslag, Leif Skulstad, 2021-05-17
Protokollsutdrag §60, Kommunfullmäktige Säffle, 2021-06-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
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§ 74 Dnr TFNSÅ/2022:88

Svar på medborgarförslag om stötta fler fotbollslag att 
startas i Säffle

Ärendebeskrivning
Maria Stolpe har den 9 februari 2022 inkommit med ett medborgarförslag 
om att Säffle kommun ska lyfta och stötta så att fler fotbollslag kan starta 
med fokus på att ha roligt tillsammans. 
Förvaltningen bedömer att teknik- och fritidsnämnden redan idag ger ett stort 
och passande stöd till föreningslivet, både gentemot eldsjälar som vill starta 
föreningar och etablerade föreningar. Det är också viktigt att påpeka att 
teknik- och fritidsnämndens uppdrag är att stötta ett brett spektra av 
föreningslivet, ej enbart fotbollsverksamheter. Även nämndens 
föreningsbidrag är ett viktigt verktyg för att ge föreningslivet resurser att 
starta och bedriva verksamhet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Maria Stolpe, 2022-02-09
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-25
Protokollsutdrag, §28, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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§ 75 Dnr TFNSÅ/2019:331

Svar på medborgarförslag om att bygga en skatepark i 
Säffle

Ärendebeskrivning
Daniel Preselj och Viggo Sundelin inkom den 30 april 2019 med ett
medborgarförslag där de föreslår att kommunen utreder möjligheten att 
bygga en skatepark. Teknik- och fritidsförvaltningen utreder hur man kan 
utveckla attraktiva och trygga utomhusmiljöer för ungdomar i Säffle tätort. 
Det finns skisser framtagna sedan tidigare på hur en framtida skatepark 
skulle kunna se ut, och kommunen har även gjort studiebesök i parker och 
fått tagit del av ritningar och kostnader. 
Sammanfattningsvis är förvaltningen medveten om och tillstyrker idén.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-31
Medborgarförslag från Daniel Preselj och Viggo Sundelin, 2019-04-30.
Protokollsutdrag §73, Kommunfullmäktige Säffle, 2019-06-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
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§ 76 Dnr TFNSÅ/2022:160

Omprioritering av investeringsmedel för ny belysning 
på Örnäsvallen

Ärendebeskrivning
Belysningen på Örnäsvallen är uttjänt, vilket har resulterat i försämrad 
belysning över anläggningen. Styrande majoritet i Åmål genom 
Socialdemokraterna har tagit initiativ till omprioritering av 
investeringsmedel i syfte att säkra belysningen över Örnäsvallen.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-30
Protokollsutdrag §29, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Karlsson (S), Barbro Axelsson (S), Tommy Lehrman (S): 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Christer Törnell (KD), Gunnar Jansson (M):
Teknik- och fritidsnämnden avslår arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen, och finner att teknik- 
och fritidsnämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1 300 tkr omfördelas från projekt ”Centrumutredning – Kungsgatan” till ny 
anläggningsbelysning på Örnäsvallen.
Reservation
Christer Törnell (KD), Gunnar Jansson (M):
"Vi reserverar oss mot beslutet. Anledningen till reservationen är att det 
finns en utredning gjord, som ska ta ett helhetsgrepp över samtliga arenor i 
Åmål. Denna utredning har inte behandlats politiskt och inga beslut finns. 
Först efter att en behandling gjorts kan ärendet avgöras. I grunden är vi inte 
negativt inställda till förslaget, och det kanske finns flera lösningar på 
problemet." 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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§ 77 Dnr TFNSÅ/2022:161

Fyllnadsval i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 
efter Bengt Enneby (C)

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Bengt Enneby (C) i teknik- och fritidsnämndens 
arbetsutskott.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Alf 
Svanström (C) till ledamot av teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att teknik- 
och fritidsnämnden beslutat i enlighet med detsamma. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Alf Svanström (C) till ledamot av 
teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
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§ 78 Dnr TFNSÅ/2022:165

Remiss - granskning av efterlevnad av GDPR, 
personuppgiftsbehandlingar

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsnämnden har fått en remiss från dataskyddsombudet i 
Säffle kommun.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-06-15
Remiss, Säffle kommuns dataskyddsombud, 2022-03-23
Yttrande, teknik- och fritidsförvaltningen, 2022-04-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden antar föreslaget yttrande.
________________
Beslutet skickas till:
Dataskyddsombud Säffle

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
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§ 79 Dnr TFNSÅ/2018:726

Beslut om avskrivning av utredningsuppdrag - 
naturbana för ryttare

Ärendebeskrivning
Johan Bengtsson (M) väckte 2018-10-23 frågan om ryttarnas möjligheter att 
rida i naturspår. Bengtsson menar att en naturbana skulle kunna utgöra en 
bra samlingsplats för ryttare i olika åldrar som vill rida i naturen. 
Förvaltningen har fört dialog med teknik och fritidsnämndens presidium och 
har funnit att frågan inte längre är aktuell. 

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-18
Protokollsutdrag § 106, teknik och fritidsnämnden 20181023.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslut
Teknik och fritidsnämnden beslutar att avskriva utredningsuppdraget. 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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§ 80 Dnr TFNSÅ/2021:324

Svar på kommunrevisionens grundläggande 
granskning av teknik- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen i Åmål och KPMG har granskat teknik- och 
fritidsnämndens arbete.
Sammanfattningsvis rekommenderas teknik- och fritidsnämnden att 
säkerställa att tjänstepersoner har tillräcklig kunskap avseende 
upphandlingsprocessen samt säkerställa att samtliga av nämndens 
verksamheter deltar i arbetet med den interna kontrollen.
Förvaltningen bedömer inte att den extra administration som en utökad 
internkontrollplan innebär, knappast utökar den interna kontrollen i 
praktiken eller skänker ett mervärde åt nämnd eller invånare.
Däremot delar förvaltningen revisionens bedömning av direktupphandlingen 
fullt ut, och ska genomföra förbättringsarbete på den punkten.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20
Protokollsutdrag §27 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-06-07
Slutrapport – granskning av teknik- och fritidsnämndens arbete, 2021-10-28
Följebrev, kommunrevisionen i Åmål, 2021-11-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Kommunrevisionens rapport läggs till handlingarna.
2. Information om genomförda kontroller som inte redovisas i 
internkontrollplanen ska redovisas för nämnden varje kalenderår.
_______________
Beslutet skickas till:
Åmåls kommunrevision
KPMG

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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§ 81 Dnr TFNSÅ/2022:5

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning.

Beslutsunderlag
Förteckning, 2022-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med detsamma. 

Beslut
 Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan. 

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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§ 82 Dnr 

Anmälda handlingar

Ärendebeskrivning
Inga handlingar anmäldes till sammanträdet.

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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§ 83 Dnr 

Information och rapporter

Ärendebeskrivning
Niklas Karlsson (S) ställer en fråga till förvaltningen gällande åldersgränser 
vid Säffle simhalls relaxavdelning.
Fritidschef Viktor Weiberg redovisade historiken i frågan samt nu gällande 
regler.

Comfact Signature Referensnummer: 42597SE
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