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Plats och tid Lilla Bräcke Loge, Ånimskog kl 12.30 – 13.50 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Emil Martinsson, va-chef, § 61 
Inge Larsson, fritidschef, § 62 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 63, 64 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 65, 66 

 

Justerare Bengt Enneby (C)  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen, 2015-06-22 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 61-69 
 Marianne Nordgren  

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

 

 Mikael Norén  

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

 

 Bengt Enneby   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-06-16  

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-23 Datum då anslaget tas ned 2015-07-15 

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)   tjg ers Leif Pettersson (SIV)  X 

Mats Ahlstrand (SiV) X  

Andreas Alerfors (M) X  

Bengt Mattsson (S) X  

Jerome Davidsson (S) X  

Anders Anderberg (SD)   tjg ers Inger Persson (S)  X 

Mikael Norén (S) X  

Tommy Lerhman (S)   tjg ers Leif Pettersson (S)  X 

Peter Olsson (V) X  

Joachim Adolfsson (M) X  

Christer Törnell (KD)   tjg ers Anders Hansson (FP)  X 

Niklas Johansson (C)   tjg ers Christoffer Karlsson (MP)  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 

§ 61 Dnr 2015-000159 
Information om framtagande av VA-plan för Säffle kommun......................... 4 

§ 62 Dnr 2015-000321 
Förslag till högsäsongstaxa för ställplatser vid Medborgarhuset i 
Säffle och på Måkebergsplan i Åmål ............................................................... 5 

§ 63 Dnr 2015-000320 
Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens verksamhet 
2015 .................................................................................................................... 6 

§ 64 Dnr 2015-000109 
Ekonomisk uppföljning efter maj 2015 ............................................................ 8 

§ 65 Dnr 2014-000404 
Svar på motion om fler parkeringsplatser i Säffle centrum ......................... 10 

§ 66 Dnr 2011-000360 
Fartreducerande åtgärder i Örnäsområdet, speciellt Gamla 
Örnäsgatan, Åmål ........................................................................................... 11 

§ 67 Dnr 8921 
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning......................................................................................... 13 

§ 68 Dnr 8922 
Anmälda handlingar ........................................................................................ 14 

§ 69 Dnr 3609 
Information och rapporter .............................................................................. 15 
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§ 61 Dnr 2015-000159  

Information om framtagande av VA-plan för Säffle 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har inlett arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen. 

För att VA-planen skall bli resultat- och resursmässigt effektiv krävs 

samarbete över enhets- och förvaltningsgränserna. Ett initiativ har därför 

inletts med etableringen av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

bestående av tjänstemän från kommunens VA-enhet, miljöstrateg och 

tjänstemän från miljö och bygg. Projektgruppen är även förstärkt med en 

konsult. Politisk förankring är av central betydelse. Det anses därför vara av 

stor vikt att en politisk referensgrupp etableras. Referensgruppen bör utgöras 

av representanter från respektive nämnd och eventuellt från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Emil Martinsson 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar  

1. Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

2. Teknik- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 

tillsammans med arbetsgruppen komma med förslag på vilka 

politiker som bör ingå i den politiska referensgruppen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

2. Teknik- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 

tillsammans med arbetsgruppen komma med förslag på vilka 

politiker som bör ingå i den politiska referensgruppen.  

_______________________ 

2015-06-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/Emil Martinsson 

Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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§ 62 Dnr 2015-000321  

Förslag till högsäsongstaxa för ställplatser vid 
Medborgarhuset i Säffle och på Måkebergsplan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Under högsäsong, från midsommar till den 15 augusti, föreslås en höjning av 

dygnsavgiften från 100 kronor till 150 kronor på Måkebergsplan i Åmål. Vid 

Medborgarhuset i Säffle, som är en ny ställplats, föreslås samma taxa, d.v.s 

150 kronor per dygn. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-09 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att från och med midsommar 2015 

införa låg- och högsäsongspris för Måkebergsplan i Åmål och vid 

Medborgarhuset i Säffle, innebärande att priset per natt är 150 kronor per 

ekipage fram till den 15 augusti. 

 

________________________ 

2015-06-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/Inge Larsson 

Gästhamnarna i Säffle och Åmål 
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§ 63 Dnr 2015-000320  

Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens 
verksamhet 2015 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 

för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en 

fungerande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av 

internkontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagens 6 kap. 7 §. 

För bolagen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap. 4 §. 

Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig 

internkontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 

Följande kontrollmoment föreslås för teknik- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde 2015: 

Kommungemensamma 

 Ekonomi/Ärendehantering – Kontroll av rutiner för samtliga 

bidragsansökningar till myndigheter. 

 Personal – Kontroll av att skyddsronder utförs. 

Nämndspecifika 

 Ekonomi – Uppföljning av avtal för föreningar med föreningsdrift. 

 Tillstånd – Hantering av parkeringstillstånd för funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-02 

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 bilagda plan för den interna 

kontrollen av den egna verksamheten 2015. 

 

______________________   Bilaga 9 

2015-06-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/Charlotte Eriksson 

Kommunledningskontoret/Håkan Johansson 
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§ 64 Dnr 2015-000109  

Ekonomisk uppföljning efter maj 2015 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med    

+1 000 tkr efter maj månad. 

VA-verksamheten i Säffle redovisade ett underskott föregående år. Arbetet 

med att kostnadseffektivisera är ett ständigt pågående arbete, men utfallet 

med stora underhållsåtgärder 2014 visar ett för lågt avgiftsuttag. Förslag till 

taxehöjning godkändes av teknik- och fritidsnämnden i maj och har skickats 

vidare till kommunfullmäktige i Säffle. 

Ett nytt avtal för transport och förbränning av hushållsavfall innebär lägre 

kostnader för renhållningskollektivet. Enligt beräkningar innebär det nya 

avtalet att renhållningsverksamheten håller budget på helår. Då den nya 

taxan beslutades från och med 1 juni i år prognostiserar renhållnings-

verksamheten i Säffle ett underskott på –500 tkr.   

VA-verksamheten i Åmål har redovisat överskott föregående år. Förslag till 

taxesänkning var planerad att presenteras under våren, men efter beslut från 

Åmåls kommunfullmäktige 2015-04-29, § 80 skall ingen taxesänkning av 

VA-taxan ske innan Åmåls kommunstyrelse tagit del av kommande VA-

plan. Verksamheten förväntas därför redovisa ett överskott med minst 

+2 000 tkr vid årets slut. 

Renhållningsverksamheten i Åmål kommer att påverkas positivt av lägre 

kostnader för transport och förbränning av hushållsavfall. Renhållningen 

förväntas därför redovisa ett överskott med +300 tkr vid årets slut. 

Det nya avtalet för transport och förbränning av hushållsavfall som ingår 

inom Östbys taxor kommer att innebära lägre intäkter från 

renhållningskollektivet i båda kommunerna. Östby förväntas redovisa ett 

nollresultat i slutet på året. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-05 
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Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen 

efter maj 2015 samt ger uppdrag till förvaltningschefen att se över VA-taxan 

för Åmåls kommun. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Prognosen efter maj 2015 godkännes. 

2. Uppdrag ges till förvaltningschefen att se över VA-taxan för Åmåls 

kommun. 

 

________________________ 

2015-06-23 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Åmål 

Teknik och fritid/Helen Halvardsson 
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§ 65 Dnr 2014-000404  

Svar på motion om fler parkeringsplatser i Säffle 
centrum 

Ärendebeskrivning 

Olof Olzén (SD) har till Säffle kommunfullmäktige inlämnat en motion, 

daterad 2014-08-25, där han föreslår att Säffle kommun ska ta bort 

busshållplatser längs Östra Storgatan för att få fler parkeringsplatser i 

centrum. Han har också kompletterat motionen med en rättelse 2015-05-08. 

Beslutsunderlag 

Motion från Olof Olzén (SD) 2014-08-25 och 2015-05-08 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-11 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-06-02, § 26 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att med 

hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse anses motionen besvarad. 

 

________________________ 

2015-06-23 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 66 Dnr 2011-000360  

Fartreducerande åtgärder i Örnäsområdet, speciellt 
Gamla Örnäsgatan, 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. 

Öster om Snarhögsvägen har Gamla Örnäsgatan årligen mellan juni och 

augusti hastighetsbegränsningen 30 km/tim. 

Anders Anderberg (SD) yrkade vid sammanträde 2015-05-19, § 52 att 30 

km/tim införs att gälla året runt på Gamla Örnäsgatan öster om 

Snarhögsvägen.  

Nämnden beslutade att frågan om permanent hastighetsbegränsning av 30 

km/tim skulle tas upp på nästkommande arbetsutskott. 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-06-02 informerade Niklas Ekberg 

om att frågan om hastighetsgräns om 30 km/tim redan diskuterades i 

samband med att förslag till införande av 40 km/tim på Gamla Örnäsgatan 

och Snarhögsvägen togs fram. 

Rekommendationen gällande 30 km/tim är numera att man endast skall 

införa denna hastighet i särskilt utsatta trafikmiljöer såsom skolor och 

liknande. Gatuenheten anser att östra delen av Gamla Örnäsgatan med 

camping och idrottsplats överensstämmer med denna typ av trafikmiljö men 

då endast under den aktiva perioden med många besökare, det vill säga 

mellan juni och augusti. Inom andra områden där man vill ha låg hastighet är 

40 km/tim en mer passande hastighet. 

Gatuchefen föreslår därför att man inte ska gå på det yrkade förslaget om att 

30 km/tim ska gälla året om. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-06-02, § 27 
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Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avslå yrkandet om att införa 30 

km/tim året runt på Gamla Örnäsgatan öster om Snarhögsvägen. 

 

______________________ 

2015-06-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/Niklas Ekberg 

Anders Anderberg (SD) 
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§ 67 Dnr 8921  

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, 2015-06-09 

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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§ 68 Dnr 8922  

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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§ 69 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Helen Halvardsson informerar om att kommunfullmäktige den 15 

juni 2015 beslutade om igångsättningstillstånd samt att anslå 2 700 

tkr i tilläggsanslag för investeringsprojektet Östra Storgatan – 

Sundsgatan. 

 Helen Halvardsson informerar om att simhallen i Säffle, som varit 

stängd sedan ca två veckor på grund av nedfallet innertak, åter 

öppnas måndagen den 22 juni. 

 

_______________________ 

 


