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Plats och tid Päronsalen, Stadshuset, Åmål kl 14.00 – 16.15 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Stefan Jacobson, kulturchef, § 47 
Margareta Ahl, städchef, § 48 
Martin Moberg, vik renhållningschef, § 49 
 

 

Justerare Jerome Davidsson (S)  

Justeringens plats och tid 

  
Stadshuset Åmål, 2015-05-19, § 54-55 
Teknik- och fritidsförvaltningen, 2015-05-25, § 47-53, § 56-60 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 47-60 
 Marianne Nordgren  

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

 

 Mikael Norén  

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

 Jerome Davidsson  
 

 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-05-19  

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-05-20 § 54-55 
2015-05-26 § 47-53, § 56-60 
 

Datum då anslaget tas ned 2015-06-11 
2015-06-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen 

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

 Marianne Nordgren  
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Närvarolista 

Namn 

Närvaro 

Närv Frånv 

Ledamöter   

Bengt Enneby (C) X  

Patrik Karlsson (C) X  

Mats Ahlstrand (SiV) X  

Andreas Alerfors (M) X  

Bengt Mattsson (S) X  

Jerome Davidsson (S) X  

Anders Anderberg (SD) X  

Mikael Norén (S) X  

Tommy Lerhman (S) X  

Peter Olsson (V)    tjg ersättare Anders Hansson (FP)  X 

Joachim Adolfsson (M) X  

Christer Törnell (KD) X  

Niklas Johansson (C)   14.00-16.05 X  

   

Ersättare   

Eva Harstad (C)  X 

Leif Pettersson (SiV) X  

Thomas Jarlhamre (M) X  

Lars Olsson (MP)  X 

Inger Persson (S) X  

Leif Pettersson (S) X  

Benny Larsson (SD)  X 

Sahir al Dousari (S)  X 

Patrik Edvinsson (S)  X 

Christoffer Karlsson (MP)  X 

Peter Håkansson (C)  X 

Patrik Sandvall (M)  X 

Anders Hansson (FP) X  
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Ärendelista 

§ 47 Dnr 2014-000601 
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§ 48 Dnr 5484 
Information om pågående verksamhet inom städenheten ............................. 5 

§ 49 Dnr 6982 
Information om pågående verksamhet inom renhållningsenheten ............... 6 

§ 50 Dnr 2015-000238 
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Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats, förbud mot trafik 
med fordon samt högsta tillåtna hastighet på Åmålsvägen och 
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§ 52 Dnr 2011-000360 
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§ 47 Dnr 2014-000601  

Information om Gamla staden, Åmål 

Ärendebeskrivning 

Kulturchef Stefan Jacobsson, Åmål informerar om projektet Gamla staden, 

Åmål. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_____________________ 
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§ 48 Dnr 5484  

Information om pågående verksamhet inom 
städenheten 

Ärendebeskrivning 

Margareta Ahl informerar om pågående verksamhet inom städenheten. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_____________________ 
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§ 49 Dnr 6982  

Information om pågående verksamhet inom 
renhållningsenheten 

Ärendebeskrivning 

Martin Moberg informerar om pågående verksamhet inom 

renhållningsenheten. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_______________________ 
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§ 50 Dnr 2015-000238  

Förslag till taxejustering för transport och förbränning 
av hushållsavfall 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har sedan 1 januari 2014 ett nytt avtal för transport och 

förbränning av hushållsavfall. Det nya avtalet innebär en lägre kostnad 

jämfört med tidigare och därför föreslås nuvarande taxa för transport och 

förbränning av hushållsavfall justeras från 925 kr/ton till 525 kr/ton från den 

1 juni 2015. Taxan ingår i verksamheten för Östby miljöstation. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-10 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att sänka taxan för transport och 

förbränning av hushållsavfall från 925 kr/ton till 525 kr/ton från 2015-06-01. 

 

_______________________ 

2015-05-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Martin Moberg 

Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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§ 51 Dnr 2014-000366  

Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats, förbud 
mot trafik med fordon samt högsta tillåtna hastighet på 
Åmålsvägen och väg 27165 i Säffle      

Ärendebeskrivning 

Strax väster om Säffle tätort pågår bygget av ett köpcentrum. Detta kommer 

att angöras via Åmålsvägen och vägen mellan E45 och Åmålsvägen vid 

Guttane. I korsningen mellan Åmålsvägen och väg 27165 har det byggts en 

cirkulationsplats. Det byggs också en angöring till köpcentret från söder via 

Åmålsvägen. Denna är i första hand tänkt att användas för varuleveranser till 

och från köpcentret. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-08 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

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

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

trafikföreskrifter på Åmålsvägen, 27165 samt väg mellan Åmålsvägen och 

väg E45 vid Guttane i Säffle enligt bilagt förslag (1785 2015:016, 1785 

2015:017 och 1785 2015:024) 

 

________________________   Bilaga 9 

2015-05-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Niklas Ekberg 

Teknik och fritid/Maud Andersson 

Stefan Lenberg 
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§ 52 Dnr 2011-000360  

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på 
Gamla Örnäsgatan och Snarhögsvägen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Åmåls kommun har under flera års tid fått påstötningar om trafiksituationen 

på och i anslutning till Gamla Örnäsgatan i Åmål. Gamla Örnäsgatan är en 

lokalgata men också en industriväg till handelshamnen och industrierna i 

anslutning till den med tung trafik som följd. Det är också infarten till Örnäs 

camping. 

Gatorna i området har idag hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen. 

Öster om Snarhögsvägen har Gamla Örnäsgatan årligen mellan juni och 

augusti hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. 

Den kraftfullaste insatsen för att dämpa hastigheter är att göra det fysiskt 

med någon form av fartgupp. Dessa kan dock ge upphov till buller och 

vibrationer i närliggande bebyggelse. För att öka trafiksäkerheten i området 

men utan att riskera vibrationer föreslås att en lägre hastighetsbegränsning 

införs. För att reglera trafik i samband med detta behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter om annan högsta tillåtna hastighet. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-21 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Anders Anderberg (SD) yrkar att hastighetsbegränsningen 30 kilometer i 

timmen införs att gälla året om. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar  

1. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter på Gamla Örnäsgatan i Åmål enligt bilaga  

1492 2015:015. 
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2. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter på Snarhögsvägen i Åmål enligt bilaga 

1492 2015:016. 

3. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras och 

justeras enligt ovanstående beslut. 

4. Nämnden beslutar att frågan om en permanent hastighetsbegränsning 

av 30 kilometer i timmen tas upp på nästkommande arbetsutskott. 

 

_____________________                       Bilaga 10 

2015-05-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Niklas Ekberg 

Teknik och fritid/Maud Andersson 

Stefan Lenberg 
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§ 53 Dnr 2015-000239  

Förslag till höjning av VA-taxa från 1 juli 2015, Säffle  

Ärendebeskrivning 

Den allmänna va-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierade genom avgifter vilka 

regleras i va-taxan. På grund av ökade kostnader för underhåll, kemikalier 

och omhändertagande av slam är en höjning av va-taxan nödvändig för att 

intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna. VA-brukningstaxan föreslås 

höjas med 5% från och med 1 juli 2015. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-08 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta att 

höja va-taxan för brukningsavgifter med 5% från och med 2015-07-01. 

 

______________________ 

2015-05-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle   
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§ 54 Dnr 2015-000109  

Ekonomisk uppföljning efter april 2015 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 

+1 000 tkr efter april månad. 

VA-verksamheten i Säffle redovisade ett underskott föregående år. 

Underskott kan kompenseras genom taxehöjning, intäktsökningar genom 

ökad försäljning eller genom kostnadsminskningar. Arbetet med att 

kostnadseffektivisera är ett ständigt pågående arbete, men utfallet med stora 

underhållsåtgärder 2014 visar ett för lågt utgiftsuttag. Arbetet med att se över 

taxan pågår och förslag till taxehöjning presenteras för nämnden vid dagens 

sammanträde. 

Ett nytt avtal för transport och förbränning av hushållsavfall innebär lägre 

kostnader för renhållningskollektivet. Beräkningar hur det kommer att 

påverka pågår. Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar därför i 

nuläget ett nollresultat vid årets slut. 

VA-verksamheten i Åmål har redovisat överskott föregående år. Därav pågår 

en översyn av VA-taxan för Åmåls avgiftskollektiv. 

Renhållningsverksamheten i Åmål redovisar inga avvikelser i nuläget men 

kommer att påverkas positivt av lägre kostnader för transport och 

förbränning av hushållsavfall. 

Det nya avtalet för transport och förbränning av hushållsavfall som ingår i 

Östbys taxor kommer att innebära lägre intäkter från renhållningskollektiven 

i båda kommunerna. Östby förväntas trots detta redovisa ett nollresultat vid 

årets slut. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-09 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen efter april 2015. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

________________________ 

2015-05-20 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle     

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 55 Dnr 2015-000240  

Tertialuppföljning efter april 2015 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att de åtgärder som bestämts för ökad 

måluppfyllelse 2015 följer verksamhetsplanen. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse för de 

skattefinansierade verksamheterna vid årets slut på 1 000 tkr utifrån 

redovisningen efter april månad 2015. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar nämnden en 

positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1 000 tkr utifrån redovisningen efter 

april månad 2015. 

Investeringsprojekten i Säffle bedöms hålla sig inom budget 2015 förutom 

projektet Nysäters vattenverk som förväntas överstiga tilldelad budget och 

projektet ombyggnad Svaneholms vattenverk som förväntas redovisa en 

positiv budgetavvikelse på 2 800 tkr. 

Investeringsprojekten i Åmål bedöms hålla sig inom budget 2015 förutom 

projektet Nya serviser som visar en negativ budgetavvikelse på 100 tkr, 

projektet Fengersfors biodammar som förväntas redovisa en positiv 

budgetavvikelse på 2 000 tkr, projektet Utveckling av omvandlingsområden 

som visar en positiv budgetavvikelse på 2 000 tkr, projektet Blandningsplatta 

för GROT och slam vid Östby som förväntas redovisa en positiv 

budgetavvikelse med 1 000 tkr och projektet Uppsamling och överföring av 

processlam som förväntas redovisa en positiv budgetavvikelse på 100 tkr. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-12  

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning och 

redovisningen av åtgärder för måluppfyllelse efter april månad 2015. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

______________________ 

2015-05-20 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle     

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 56 Dnr 2014-000309  

Medborgarförslag om utomhusgym i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom till teknik- och fritidsförvaltningen den 26 juni 

2014 med förslag om att kommunen iordningställer ett utomhusgym i Åmål. 

I Örnäsprojektet, som med medel från Idrottslyftet skapar mindre 

anläggningar för spontanidrott, är ett mindre utomhusgym planerat till 

Örnässkogen. Medborgarförslagets intentioner om tillgänglighet kommer att 

infrias. 

Med anledning av ovanstående föreslås att medborgarförslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-03-22 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 

bifalla medborgarförslaget. 

 

_________________________ 

2015-05-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 57 Dnr 2015-000241  

Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens 
arbetsutskott efter Andreas Alerfors (M) 

Ärendebeskrivning 

Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Andreas 

Alerfors (M). 

Beslutsunderlag 

- 

Yrkanden 

Bengt Enneby (C) yrkar att Thomas Jarlhamre (M) utses till ny ersättare i 

teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Andreas Alerfors (M). 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Thomas Jarlhamre (M) utses till ny 

ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Andreas Alerfors 

(M). 

 

_____________________ 

2015-05-26 Utdrag till 

Kommunledningskontoret 

Thomas Jarlhamre 
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§ 58 Dnr 8685  

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, 2015-05-08 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av 

informationen. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_____________________ 
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§ 59 Dnr 8677  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som inkommit till 

teknik- och fritidsnämnden. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

______________________ 
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§ 60 Dnr 3609  

Information och rapporter 

__ 

 


