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 Erik Blakstad  
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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) X  

Bengt Mattsson (S) X  

Jerome Davidsson (S)   tjg ers Leif Pettersson (S)  X 

Barbro Axelsson (S) X  

Mikael Norén (S)   tjg ers Fredrik Bengtsson (S)  X 

Pertti Rolöf (S) X  

Joachim Adolfsson (M) X  

Jan Hagelbrand (C)   kl 14.00-16.10 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  

Anelia Jeri Dotcheva (C)  X 
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§ 7 Dnr 3580  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för ett extra ärende som föreslås behandlas sist på 

dagens föredragningslista. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista med 

redovisat tillägg. 

 

_________________________ 
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§ 8 Dnr 2011-000685  

Bokslut 2013 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 1 078 tkr, 

varav verksamheterna i Säffle redovisar ett överskott med 1 471 tkr och 

Åmål ett underskott med 438 tkr. 

Säffle VA-verksamhet redovisar ett överskott på 464 tkr för år 2013 trots 

ökade kostnader för slamhantering. Resultatet är främst på grund av 

minskade kostnader för avskrivning och ränta samt högre intäkter än 

budgeterat. 

Renhållningsverksamheten i Säffle redovisar ett överskott med 861 tkr. 

Taxan för renhållningsabonnenterna i Säffle sänktes 20% från och med 1 juli 

2013. 

Åmåls VA-verksamhet redovisar ett överskott på 2 296 tkr för 2013. Åmåls 

försäljning av vatten redovisar högre intäkter än budget med 98 tkr. 

Resterande del av överskottet kan delvis förklaras av Åmåls starka 

driftbudget. 

Renhållningsverksamheten i Åmål redovisar ett överskott med 792 tkr. 

Östby redovisar ett underskott med 613 tkr. 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2013 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Yrkanden 

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

teknik- och fritidsförvaltningens bokslut 2013. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Bokslut 2013 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål godkännes. 

2. Överskott med 464 tkr för VA Säffle läggs tillsammans med tidigare 

års skuld till Säffles abonnentkollektiv på 1 513 tkr i resultat/ 

investeringsfonden för Säfflekollektivet. Fondens syfte är att bidra 

med medel till akuta investeringsbehov vid omläggning och 

duplicering av VA-ledningar i kommunen. 
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3. Överskott med 861 tkr för renhållning Säffle bokförs som en skuld 

till abonnentkollektivet. 

4. Överskott med 2 296 tkr för VA Åmål läggs tillsammans med en del 

av tidigare års skuld till Åmåls abonnentkollektiv på 704 tkr i 

resultat/investeringsfonden för Åmålskollektivet. Fondens medel ska 

användas till vidare utveckling av slamhantering som är en framtida 

investering. 

5. Överskott med 792 tkr för renhållning Åmål bokförs som en skuld till 

abonnentkollektivet. 

_______________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle   

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 9 Dnr 2013-000434  

Redovisning av internkontrollåtgärder 2013 

Ärendebeskrivning 

Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning 

och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. 

Nämnden/bolaget ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till 

kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Under året har följande kontroller genomförts: Inlagt uttag av huvudsemester 

i personalsystemet, kontroll av försenade betalningar, rutin vid mottagnings-

attestering och föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-28 

Yrkanden 

Erik Blakstad (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner 

redovisningen av internkontrollåtgärderna under år 2013. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av internkontroll-

åtgärderna under år 2013. 

 

______________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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§ 10 Dnr 2013-000563  

Svar på medborgarförslag avseende upprustning av 
lekplatserna i Fengersfors 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom den 15 november 2013 till Åmåls kommun med 

önskemål om upprustning av lekplatserna i Fengersfors. Teknik- och 

fritidsförvaltningen fick medborgarförslaget på remiss från Åmåls kommun 

den 11 december 2013. 

Samråd har skett med Åmåls Kommunfastigheter och med barn- och 

utbildningsförvaltningen om samutnyttjande av lekplatser vid förskolor och 

skolor. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-26 

Arbetsutskottets protokoll, 2014-02-04, § 3 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att, 

med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse, medborgarförslaget får 

anses besvarad. 

 

_________________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 11 Dnr 2013-000562  

Svar på medborgarförslag om sommarsimskola 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom den 15 november 2013 till Åmåls kommun med 

förslaget att anordna sommarsimskolor 2014. Anledningen är att olyckstalen 

vid olyckor i vatten har ökat.  

Teknik- och fritidsförvaltningen fick medborgarförslaget på remiss från 

Åmåls kommun den 11 december 2013. Förvaltningen har därefter haft 

dialog internt och med Åmåls Simsällskap i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-26 

Arbetsutskottets protokoll, 2014-02-04, § 4 

Yrkanden 

Thomas Olson (FP) yrkar att teknik- och fritidsnämnden bifaller 

medborgarförslaget. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att bifalla 

medborgarförslaget. 

 

______________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 12 Dnr 2014-000010  

Ansökan från Eskilsäters Bygdegårdsförening om 
medfinansiering till om- och tillbyggnad av kök 

Ärendebeskrivning 

Eskilsäters Bygdegårdsförening har tillskrivit kommunen om begäran om 

kommunal medfinansiering för om- och tillbyggnad av kök. 

Föreningen ansöker om upprustningsbidrag hos Boverket. Förutsättningen 

för att Boverket ska kunna ta upp föreningens ansökan till bidragsbedömning 

är att kommunen ställer sig bakom en kommunal medfinansiering av minst 

30% av den totala kostnaden. 

Beslut från Boverket väntas under maj månad 2014. Föreningen har 

kostnadsberäknat åtgärderna till 1 745 962 kronor, vilket innebär ett 

kommunalt stöd av 523 788 kronor. Föreningens egeninsats är 20% av 

totalkostnaden. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-26 

Arbetsutskottets protokoll, 2014-02-04, § 5 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om medfinansiering från 

Eskilsäters Bygdegårdsförening. 

2. Medel budgeteras i 2015 års driftsanslag utifrån Boverkets beslut. 

____________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr 2013-000476  

Konsekvensanalys av Örnäsprojektet 

Ärendebeskrivning 

IFK Åmål har av Riksidrottsförbundet ur Idrottslyftet erhållit 187 000 kronor 

i stöd för att iordningställa aktivitetsytor i och omkring Örnässkogen i Åmåls 

kommun. Klubben har i samverkan med andra föreningar, boende i 

närområdet och Karlbergsskolan tagit fram en områdesplan för placering av 

aktivitetsytorna. I planeringsfasen har även kultur, fritid och utvecklings-

center medverkat. 

För att kunna genomföra detta projekt behövs ett 10-årigt nyttjanderättsavtal 

för delar av området. Området skall vara tillgängligt för andra föreningar, 

invånare och besökare. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-01-26 

Arbetsutskottets protokoll, 2014-02-04, § 6 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar, med hänvisning till upprättad 

tjänsteskrivelse, godkänna förslaget till nyttjanderättsavtal och ställa sig 

bakom projektet. 

 

______________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Inge Larsson 

 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(25) 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2014-000043  

Förslag till bildande av naturreservatet 
Kackerudsmossen, Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Värmland har till Säffle kommun den 4 februari 2014 

översänt för synpunkter förslag om bildande av naturreservatet 

Kackerudsmossen med tillhörande skötselplan. 

Naturreservatet bildas i syfte att bevara och återfå biologisk mångfald i ett 

område med värdefulla våtmarker. Området ska ge goda förutsättningar för 

ett långsiktigt bevarande av typiska växt- och djursamhällen. Områdets 

hydrologi ska vara opåverkad av negativa ingrepp. Reservatet ska bidra till 

gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande 

habitat och arter. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservatet Kackerudsmossen, 

2014-02-04 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-10 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra mot bildandet av 

naturreservatet Kackerudsmossen med tillhörande skötselplan. 

 

Reservation 

Joachim Adolfsson (M) reserverar sig mot beslutet: 

Ett av delmålen är att plugga igen ett antal diken i området för att dämma 

upp mossen. En naturlig följd av detta blir att många träd i området dör, 

bland annat granen. När en gran dör blir den ganska snart en barnkammare 

för den fruktade granbarkborren. 
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I ett reservat får man inte ta bort död ved utan den ska ligga kvar. Hade det 

däremot varit en privat skogsägare hade denne enligt lag varit tvungen att 

frakta ut den döda veden just på grund av risken för granbarkborre. Där 

kommer en konflikt; alla skogsägare i området runt Kackerudsmossen 

kommer att vara utsatta för risken att bli drabbade av granbarkborre så 

länge ett naturreservat, med en skötselplan som säger att det måste finnas 

död ved, finns i området. 

Jag ställer mig emot att vi som nämnd ska vara med och förstöra för 

enskilda företag/skogsägare och bidra med att på sikt avfolka landsbygden 

genom att tillåta fler och fler naturreservat i våra landskap. 

 

______________________ 
2014-02-26 Utdrag till 

Länsstyrelsen Värmland 

Teknik och fritid/Lars Anders Sjögren 
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§ 15 Dnr 2014-000044  

Förslag till bildande av naturreservatet 
Gillbergaskogen, Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Värmland har till Säffle kommun den 4 februari 2014 

översänt för synpunkter förslag om bildande av naturreservatet 

Gillbergaskogen med tillhörande skötselplan. 

Naturreservatet Gillbergaskogen bildas i syfte att bevara och utveckla 

biologisk mångfald i ett område genom att skydda och nyskapa en naturmiljö 

för skyddsvärda arter med hög biologisk potential. Området ska tillsammans 

med andra skyddade miljöer i omgivande landskap ge goda förutsättningar 

för ett långsiktigt bevarande och gynnande av artrika växt- och 

djursamhällen. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens förslag om bildande av naturreservatet Gillbergaskogen, 

2014-02-04 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-10 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra mot bildandet av 

naturreservatet Gillbergaskogen med tillhörande skötselplan. 

 

Reservation 

Joachim Adolfsson (M) reserverar sig mot beslutet: 

Målet med att bilda reservatet är att skapa en miljö så att den vitryggiga 

hackspetten i framtiden ska kunna trivas i området. För att lyckas så måste 

man bland annat ringbarka granar för att öka andelen död ved. När en gran 

dör blir den ganska snart en barnkammare för den fruktade granbarkborren. 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(25) 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I ett reservat får man inte ta bort död ved trots risken för granbarkborren 

utan den ska ligga kvar. Hade det däremot varit en privat skogsägare hade 

denne enligt lag varit tvungen att frakta ut den döda veden på grund av 

risken för granbarkborre.  

 

Området Gillbergaskogen omfattar 27,0 ha, men för att den vitryggiga 

hackspetten ska trivas så krävs betydligt större arealer. En naturlig följd av 

detta är då att flera skogsägare i området kommer i framtiden att drabbas av 

risken för inlösen av skog för att utöka reservatet. Dessutom kommer alla 

skogsägare i området runt Gillbergaskogen vara utsatta för risken att bli 

drabbade av granbarkborre så länge ett naturreservat, med en skötselplan 

som säger att det måste finnas död ved, finns i området.  

 

Att bevara skyddsvärd skog kan göras på olika sätt inte bara genom att göra 

reservat utan även genom så kallad ”frivillig avsättning”. Då har 

skogsägaren möjlighet att utföra effektivt skogsbruk samtidigt som han 

bevarar enskilda träd som behövs i området. Detta kan uppnås genom en 

tätare kontakt mellan skogsägare och berörd myndighet som även kan 

komma med goda råd i ärendet. 

 

Jag ställer mig emot att vi som nämnd ska vara med och förstöra för 

enskilda företag/skogsägare och bidra med att på sikt avfolka landsbygden 

genom att tillåta fler och fler naturreservat i våra landskap. 

 

_______________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Länsstyrelsen Värmland 

Teknik och fritid/Lars Anders Sjögren 
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§ 16 Dnr 2013-000565  

Förslag till åtgärdsprogram för äldre lövskogar med 
vitryggig hackspett som paraplyart 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 11 december 2013 översänt för 

synpunkter förslag till åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig 

hackspett som paraplyart. Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad 

kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2014 – 2018 

för att förbättra vitryggig hackspetts bevarandestatus i Sverige och utöka 

kunskapen om vitryggig hackspett. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram, 2013-12-11 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-10 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra mot ovan nämnda 

åtgärdsprogram. 

 

Reservation 

Karin Täppers (C) reserverar sig mot beslutet: 

Jag reserverar mig mot nämndens beslut på grund av att programmet 

åsidosätter landsbygdens utveckling och främst skogsbrukarens möjlighet 

för avsättning för biobränsle, då främst i form av ved. 

 

Alf Svanström (C) reserverar sig mot beslutet: 

Vitryggig hackspett är inte en utrotningshotad art. Den är tämligen allmän i 

Östeuropa och södra Ryssland. Som jag ser det är utsikterna till en 

livskraftig svensk population här i yttersta utkanten av utbredningsområdet 

små. En konstgjord livsmiljö för att arten ska överleva i Sverige är oerhört 

resurskrävande i form av stora arealer som i huvudsak måste tas ur 
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produktion från svenska skogsägare samt produktionsförlust för 

exportindustrin, som ju är basen för att vi ska ha råd med naturvård. 

Det finns mer angelägna projekt med potential att lyckas där motsvarande 

resurser kunde satsas. Är baktanken att bevara eller introducera mer 

lövskog? Då tror jag det skulle vara betydligt framgångsrikare och billigare 

att stödja utvecklingen av lövträ som industriråvara. Den pågående 

klimatförändringen kanske drar åt samma håll. I skogen kommer det att 

finnas de trädslag som efterfrågas och som passar klimatet utan special-

avsatta arealer. 

Om den vitryggiga hackspetten mot min förmodan skulle kunna ha en 

framtid i Sverige så får den ju ändå sin chans om vi lyckas göra lövskogen 

attraktiv, och det utan att ta mark ur produktion. Dessutom skulle 

skogsägarna inte behöva betrakta fågeln som en fiende som hotar att beröva 

dem deras livsverk! 

 

Joachim Adolfsson (M) reserverar sig mot beslutet: 

Flera försök med att skapa naturliga områden för att gynna arten har gjorts 

under åren men misslyckats. Stora områden med prima produktionsskog och 

även skog som har skötts med varlig hand av enskilda skogsägare har 

konfiskerats av länsstyrelsen i tron att det ska gynna ”vitryggen”. Även 

försök att plantera ut vitrygg har gjorts. Allt har misslyckats.  

Att skapa konstgjorda livsmiljöer i Sverige för att gynna arten är alldeles för 

resurskrävande och massor av produktionsskog går om intet. 

I Sverige är trä, massa och pappersindustrin en basindustri som är väldigt 

viktig för landsbygden och den enskilde skogsägaren. Tar vi då bort prima 

produktionsskog kommer dels landsbygden avfolkas och kanske i slutändan 

att även industrin flyttar.  

 

Det finns andra åtgärder som kan göras istället för att skapa naturreservat, 

bla annat kan skogsägaren uppmuntras att göra sk ”frivillig avsättning.” 

Där kan skogproduktionen fortgå men vissa viktiga träd och områden kan 

lämnas kvar. Detta kan göras med tät kontakt med länsstyrelsen som även 

kan ge goda råd i ärendet. 

Vissa skogsägare försöker redan idag att bruka skogen så att den inte är 

attraktiv för vitryggen. Dels att ha en väldigt liten andel lövskog och dels ta 

bort all död ved som uppstår. 

 

Den vitryggiga hackspetten är en sällsynt art här i Sverige men inte alls 

utrotningshotad i världen. I Norge till exempel finns det ca 1800 häckande 

par, i Lettland ca 2500 par, i Vitryssland ca 6000 par. Enligt IUCN 
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(internationella naturvårdsunionen) bedöms stammen som livskraftig och det 

finns ca 180 000 – 550 000 häckande par.   

 

Jag ställer mig emot att vi som nämnd ska vara med och förstöra för 

enskilda företag/skogsägare och bidra med att på sikt avfolka landsbygden 

genom att tillåta fler och fler naturreservat i våra landskap. 

 

 

Tommy Andersson (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

_______________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Teknik och fritid/Lars Anders Sjögren 
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§ 17 Dnr 2011-000331  

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av  
parkeringsplatser vid Karlbergsskolan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

En privatperson inkom den 4 april 2011 med ett medborgarförslag till Åmåls 

kommun. Förslaget innebär att den norra parkeringsplatsen bör byggas ut 

fram till Vänersborgsvägen, då det är brist på parkeringsplatser vid 

Karlbergsskolan. 

Den aktuella fastigheten ägs av det kommunala bolaget ÅKAB (Åmåls 

Kommunfastigheter AB) och med anledning av detta bör frågan utredas av 

bolaget. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2011-04-04 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-05 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Thomas Olson (FP) yrkar att ärendet remitteras till ÅKAB. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 

med denna skrivelse anses medborgarförslaget besvarat. 

 

__________________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål  
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§ 18 Dnr 2012-000452  

Svar på motion om sänkt hastighet i Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Ulla Berne (M) har till Åmåls kommunfullmäktige inlämnat en motion, 

daterad 3 oktober 2012, där hon ber Åmåls kommun se över möjligheten att 

sänka hastigheten i de centrala delarna av staden. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ulla Berne, 2012-10-03 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-05 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 

motionen med denna skrivelse anses besvarad. 

 

________________________ 

2014-02-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 19 Dnr 5613  

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, 2014-02-07 

Yrkanden 

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

informationen. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_____________________ 
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§ 20 Dnr 5621  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till 

teknik- och fritidsnämnden. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

__________________ 
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§ 21 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Jan Hagelbrand (C) informerar om att sportlovsprogrammet för 

Säffle och Åmål nu är klart och finns på båda kommunernas 

hemsidor. 

 Helen Halvardsson informerar om en remiss som inkommit till 

förvaltningen avseende förslag till detaljplan för Stora Berga 1:56, 

Vänersvik i Åmåls kommun. Teknik- och fritidsförvaltningen har den 

12 februari 2014 lämnat yttrande till tillväxtenheten i Åmål. 

 Helen Halvardsson meddelar att tjänsten som va-chef är tillsatt. Emil 

Martinsson, som arbetar som planeringsingenjör på förvaltningen, 

tillträder tjänsten den 1 april 2014. En planeringsingenjör inom va 

kommer att rekryteras. 

 Karin Täppers (C) tar upp diskussion om klimatstyrgruppens fortsatta 

arbete med kommunens klimatplan. 

 Thomas Olson (FP) rapporterar om besök på städenheten och 

Rösparksskolan i Åmål. 

 

________________________ 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2012-000250  

Lokala trafikföreskrifter gällande cirkulationsplatser på 
Kungsgatan i dess korsningar med Hjeltegatan och 
Torggatan i Åmål  

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2012 anlade teknik- och fritidsförvaltningen på uppdrag av 

kommunstyrelsen på prov tillfälliga små överkörningsbara minirondeller i 

korsningarna Kungsgatan/Hjeltegatan och Kungsgatan/Torggatan. Detta för 

att dämpa hastigheten och markera gräns för den innersta delen av centrala 

Åmål. I samband med detta beslutade kommunen om tidsbegränsade lokala 

trafikföreskrifter om cirkulationsplats i de aktuella korsningarna. 

Åmåls kommun har nu beslutat att det ska byggas permanenta cirkulations-

platser i aktuella korsningar, varför de lokala trafikföreskrifterna kring detta 

ska beslutas för att gälla tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-13 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § första stycket 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter på Kungsgatan i Åmål enligt bilagda förslag (RDT 1492 

2014:001 och 1492 2014:002). 

 

________________________   Bilaga 1 

2014-02-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Niklas Ekberg 

 

 


