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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, Säffle kl 14.00 – 16.15 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 87 
Berit Öhman, va-chef, § 88, 89 
Inge Larsson, fritidschef, § 90-94 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 95 
 

 

Justerare Barbro Axelsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen, 2013-11-22 kl 13.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 86-101 
 Marianne Nordgren  

 Ordförande  ......................................................................  

 

 Erik Blakstad  

 Justerare  ......................................................................................  

 

 Barbro Axelsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-11-19  

  

Datum då anslaget sätts upp 2013-11-25 Datum då anslaget tas ned 2013-12-17 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen 

Underskrift  .......................................................................  
 

 Marianne Nordgren  
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Närvarolista 

Namn 

Närvaro 

Närv Frånv 

Ledamöter   

Tommy Andersson (C) X  

Karin Täppers (C) X  

Alf Svanström (C) X  

Erik Blakstad (M) X  

Örjan Ström (SIV)   tjg ers Nils Olov Andersson  X 

Bengt Mattsson (S) X  

Jerome Davidsson (S) X  

Barbro Axelsson (S) X  

Mikael Norén (S) X  

Pertti Rolöf (S) X  

Joachim Adolfsson (M) X  

Jan Hagelbrand (C) X  

Thomas Olson (FP) X  

   

Ersättare   

Veronika Bäckström (C)  X 

Nils Olov Andersson (M) X  

Leif Pettersson (SIV)  X 

Lars Olsson (MP)  X 

Olle Danielsson (KD)  X 

Leif Pettersson (S) X  

Inger Persson (S) X  

Abetare Lulaj (S)  X 

Fredrik Bengtsson (S) X  

Magnus Nilsson (MP)  X 

Thomas Fridlund (C)  X 

Michael Karlsson (M) X  
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§ 86 Dnr 3580  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista. 

Beslut 

Ordföranden fastställer dagens föredragningslista utan tillägg eller ändringar. 

 

____________________ 
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§ 87 Dnr 2012-000250  

Rapport om utredning av fler och andra alternativ till 
minirondeller i syfte att lösa aktuell trafiksituation i 
Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Minirondeller har varit anlagda på prov i korsningarna Kungsgatan/ 

Torggatan och Kungsgatan/Hjeltegatan sedan 28 juni 2012. Förslaget om att 

anlägga minirondeller kom från de arbetsgrupper som utsetts för utveckling 

av Handelsstaden Åmål, bestående av fastighetsägare, näringsidkare och 

kommunrepresentanter. 

Tillväxtutskottet i Åmål gav den 12 juni 2013, § 64 teknik- och 

fritidsnämnden i uppdrag att utreda fler och andra alternativ till 

minirondeller i syfte att lösa aktuell trafiksituation i Åmåls kommun. 

Trafikingenjör Stefan Lenberg från konsultföretaget EQC Group har getts 

detta uppdrag och har undersökt och skrivit ett PM om trafiksituationen på 

Kungsgatan i Åmål. 

Beslutsunderlag 

PM från EQC Group, 2013-11-04 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-04 

Arbetsutskottets protokoll, 2013-11-05, § 59 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag. 

Pertti Rolöf (S) tillstyrker Erik Blakstads yrkande samt yrkar att teknik- och 

fritidsnämnden beslutar att rekommendera minirondeller som lösning på 

trafiksituationen i Åmål. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår tillväxtutskottet besluta 

1. Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att förlänga prövotiden för 

minirondeller minst till den 28 februari 2014 eller till dess de ersätts 

av annan trafiklösning. 
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2. Tydligt besked ges om vilken typ av trafiklösning man vill att teknik- 

och fritidsnämnden ska arbeta vidare med. 

3. Medel anslås för eventuell vidare utredning och byggnation. 

4. Nämnden beslutar för egen del att rekommendera minirondeller som 

lösning på trafiksituationen i Åmål. 

________________________ 

2013-11-19 Utdrag till 

Tillväxtutskottet Åmål 

 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2013-000035  

Svar på skrivelse avseende bildande av nytt 
vattenskyddsområde för Säffle och Värmlandsbro 

Ärendebeskrivning 

En skrivelse har inkommit från LRF:s kommungrupp i Säffle, där man 

framför önskemål om att ett dialogmöte kommer till stånd med 

representanter från gruppen och kommunen. 

Va-chef Berit Öhman har upprättat ett förslag till svar på inkommen 

skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från LRF kommungrupp i Säffle, 2013-10-18 

Skrivelse från Berit Öhman, 2013-11-04 

Arbetsutskottets protokoll, 2013-11-05, § 61 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden ställer sig bakom skrivelsen från Berit Öhman. 

 

____________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Teknik och fritid/Berit Öhman 

LRF:s kommungrupp/Catarina Nilsson 
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§ 89 Dnr 2012-000391  

Ledningsrätt på fastigheten Myrbacka 11 i Åmåls 
kommun 

Ärendebeskrivning 

En fastighetsägare i Åmåls kommun har den 18 september 2012 lämnat in  

en skrivelse till Åmåls kommunstyrelse, där han begär att ledningsrätt över 

sin fastighet Myrbacka 11 skall hävas samt att avvattning av 

Vänersborgsvägen/Furuhällsvägen skall lösas på ett tillfredsställande sätt. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-07 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen i Åmål besluta 

1. Förhandling startas för inköp av Myrbacka 11. 

2. Teknik- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att, efter genomfört 

köp, upphäva befintlig ledningsrätt. 

_______________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Åmål 

PIN-enheten, Olle Andersson 
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§ 90 Dnr 2013-000452  

Svar på motion angående Ekenäs gästhamn och 
camping 

Ärendebeskrivning 

Olof Olzén (SD) har den 17 juni 2013 till kommunfullmäktige inlämnat en 

motion angående Ekenäs gästhamn och camping. Enligt motionen yrkas att  

1. kommunen i samråd med markägare åtar sig att röja upp så att sjön 

syns bättre från infarten 

2. kommunen snarast färdigställer nya parkeringsplatser på området 

3. kommunen i samråd med länsstyrelsen undersöker möjligheten att 

göra fornminnen och kulturlämningar tillgängliga för funktions-

hindrade 

Teknik- och fritidsförvaltningen har berett ärendet i samråd med bygg- och 

miljöenhetens enhetschef.  

Svar på motionärens yrkanden kan sammanfattas enligt följande: 

1. Kommunen avser att kontakta markägare norr om hamnområdet för 

att undersöka möjligheten till siktröjning vid infarten till Ekenäs 

gästhamn. 

2. Teknik- och fritidsnämnden har äskat medel i 2014-års 

investeringsbudget för framtagande av dispositionsplan för Ekenäs 

hamnområde. Avsikten är att kommunen i samarbete med Södra 

Näsets byalag ska se över vilka möjligheter som finns för framtida 

iordningställande av ytterligare båtplatser och parkering i området. 

3. Länsstyrelsen iordningställde i samarbete med markägare och 

Skogsstyrelsen för några år sedan hällristningsområdet vid 

Ulvsudden, så att den blev tillgänglig för rullstolsbundna personer. 

Enligt kulturmiljöenheten på länsstyrelsen finns i nuläget inga 

ytterligare sådana planer i området. Nämnas kan att kommunen för 

några år sedan iordningställde tillgängliga gångstigar mellan Ekenäs 

gästhamn och Ladholmen. 
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Beslutsunderlag 

Motion från Olof Olzén (SD), 2013-06-17 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-10-27  

Arbetsutskottets protokoll 2013-11-05, § 57 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag med förtydligandet att arbetet med 

områdesplanen fortgår enligt tidigare plan. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Nämnden godkänner teknik- och fritidsförvaltningens redogörelse 

och överlämnar den till kommunfullmäktige med förtydligandet att 

arbetet med områdesplanen fortgår enligt tidigare plan. 

2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen härmed 

får anses besvarad. 

_________________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 91 Dnr 2012-000323  

Svar på medborgarförslag om djurparken i 
Örnässkogen, Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har den 25 juli 2012 inkommit till kommunfullmäktige 

i Åmål, där en privatperson föreslår att driften av djurparken i Örnässkogen 

övertas av Åmåls kommun. 

Verksamheten i Åmåls djurpark hanteras av föreningen Åmåls Djurpark som 

är en ideell och självständig förening. Stöd till verksamheten kommer från 

besökare och bidragsgivare av diverse slag.  

Kontakt har tagits med föreståndaren och förvaltningens uppfattning är att 

verksamheten fungerar mycket väl. Någon begäran från föreningen Åmåls 

Djurpark har inte inkommit om kommunens övertagande av verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2012-07-25 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-10-25 

Arbetsutskottets protokoll, 2013-11-05, § 58 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar, med hänvisning till förvaltningens 

redogörelse, att överlämna tjänsteskrivelsen till kommunfullmäktige i Åmål 

och föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget lämnas utan bifall. 

 

_______________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 92 Dnr 5220  

Förslag till ledarstipendiater i Säffle och Åmåls 
kommun 2013 

Ärendebeskrivning 

Inge Larsson informerar om inkomna förslag till ledarstipendiater i Säffle 

och Åmåls kommun 2013.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_______________________ 
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§ 93 Dnr 2013-000455  

Medlemskap i Vänerhamnar Ek. förening 

Ärendebeskrivning 

Vänerhamnar Ek. förening har erbjudit Säffle och Åmåls gästhamnar 

medlemskap i föreningen. Då det krävs ett snabbt beslut och medlemskap i 

en ekonomisk förening beslutas av kommunfullmäktige är något 

medlemskap för säsongen 2014 inte aktuellt.  

Om föreningen tillåter har teknik- och fritidsförvaltningen inget att erinra om 

att Säffle och Åmåls gästhamnar medverkar i aktiviteter som Vänerhamnar 

Ek. förening arrangerar, såsom planerade mässor och aktivitetskort. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-11 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Karin Täppers (C) yrkar att Vänerhamnar Ek. förening inbjuds till teknik- 

och fritidsnämnden i maj 2014 för information. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Med hänvisning till förvaltningens redogörelse avstår teknik- och 

fritidsförvaltningen från medlemskap i Vänerhamnar Ek. förening 

under 2014. 

2. Förvaltningen återkommer med information om gästhamns-

verksamheterna och ställningstagande inför 2015. 

3. Föreningen inbjuds till teknik- och fritidsnämnden i maj 2014 för 

information. 

_____________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Teknik och fritid/Inge Larsson 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2013-000402  

Svar på motion om avsättning av grönområden till 
odlingslotter i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Edvardsson Kyrk (C) och Henrik Olsson (C) inkom den 28 maj 2013 

med en motion där de yrkar att kommunfullmäktige godkänner att upplåta 

odlingslotter till kommuninvånarna på lämpliga ställen. Dessutom föreslås 

att teknik- och fritidsförvaltningen får uppdraget att planera, samordna och 

handlägga upplåtandet samt sköta kontakten med framtida odlare. 

Bakgrunden till motionen är den gerillaodling som iordningställdes i 

Äppellunden vid järnvägsstationen i våras. Motionärerna anser också att 

upplåtande av grönområden till odlingslotter ligger i kommunens antagna 

gröna vision. 

Beslutsunderlag 

Motion från Birgitta Edvardsson Kyrk (C) och Henrik Olsson (C),  

2013-05-28 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-11 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Karin Täppers (C) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar att upplåta 

grönområden till odlingslotter även till enskilda personer och inte endast 

föreningar. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Nämnden ställer sig positiv till motionens intentioner. 

2. Nämnden godkänner förvaltningens redogörelse och överlämnar den 

till kommunfullmäktige med tillägget att nämnden upplåter 

grönområden till odlingslotter även till enskilda personer. 
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3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen härmed 

får anses besvarad. 

 

Reservation 

Jerome Davidsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

________________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 95 Dnr 2011-000685  

Ekonomisk uppföljning efter oktober – Teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna förväntas redovisa ett överskott med 

+1 400 tkr vid årets slut. 

VA-verksamheten i Säffle redovisar i nuläget ett överskott med +800 tkr. För 

renhållningsverksamheten, som redovisade ett överskott för 2012, har en 

översyn av renhållningstaxan gjorts som innebär en beslutad sänkning med 

20% från 1 juli. Renhållningsverksamheten ser ut att redovisa ett nollresultat 

vid årets slut. 

VA-verksamheten i Åmål ser i nuläget ut att redovisa ett överskott med 

+1mnkr vid årets slut. Renhållningsverksamheten samt Östby redovisar i 

nuläget inga avvikelser.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-11 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden lägger prognosen till 

handlingarna. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger prognosen till handlingarna. 

 

_______________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle     

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 96 Dnr 2012-000043  

Utvärdering av torgfesten i Säffle 2013 

Ärendebeskrivning 

Torgfesten har under flera år arrangerats i Säffle. Inför 2013 års torgfest 

anmälde två arrangörer sitt intresse, Säffle Fotbollsförening och Ekman 

Event och Media. Vi sammanträde med arbetsutskottet den 4 december 

2012, § 42 informerade båda intressenterna om sina koncept. Beslut togs  

av teknik- och fritidsnämnden den 18 december 2012, § 119 att upplåta 

platsmark för arrangemang av torgfesten 2013 till Säffle Fotbollsförening. 

Vid sammanträde med arbetsutskottet den 5 november 2013, § 54 skedde 

diskussion och utvärdering av årets torgfest. Önskemål framkom från Säffle 

Fotbollsförening att få teckna ett 3-årsavtal med teknik- och 

fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2013-11-05, § 54 

Yrkanden 

Erik Blakstad yrkar att teknik- och fritidsnämnden ger teknik- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 3-årigt avtal med Säffle 

Fotbollsförening avseende torgfesten i Säffle. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

upprätta ett 3-årigt avtal med Säffle Fotbollsförening avseende torgfesten i 

Säffle. 

 

_______________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Teknik och fritid/Helen Halvardsson 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2013-000499  

Förslag till sammanträdesdagar 2014 för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar 

år 2014 för teknik- och fritidsnämnden, följande tisdagar: 

Jan     Feb     Mars     April     Maj     Juni    Aug     Sept     Okt     Nov     Dec 

21      18        18         22         20        17      26        23         21      18        16 

Sammanträdena börjar kl 14.00. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-11 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar för år 

2014. 

 

__________________________ 

2013-11-25 Utdrag till 

Kommunledningskontoret Säffle     

Kommunledningskontoret Åmål 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 5211  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-11-07 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

________________________ 

 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 5212  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

teknik- och fritidsnämnden. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

______________________ 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 5221  

Teknik- och fritidsnämndens inre arbete 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen skickade i början av året ut en enkät till samtliga 

ordinarie ledamöter i Säffle kommuns nämnder. En sammanställning av 

enkäten presenterades för teknik- och fritidsnämnden den 19 mars 2013.  

Vid dagens sammanträde informerar Erik Blakstad (M) om ett extra 

sammanträde den 17 december 2013 kl 10.30, då nämnden skall diskutera 

det fortsatta inre arbetet. Separat kallelse kommer att utskickas. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_____________________ 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

2013-11-19  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Erik Blakstad (M) informerar om att ny ersättare efter Lisbeth 

Vestlund (C) har valts av kommunfullmäktige i Åmål. Ny ersättare är 

Anelia Dotcheva (C). 

_____________________ 

 

 

 


