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Plats och tid Päronsalen, Stadshuset, Åmål kl 14.00 – 16.00 

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, § 97, 106 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 99-101 
Inge Larsson, fritidschef, § 106 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 102 

 

Justerare Andreas Alerfors (M)  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2015-10-23 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 97-106 
 Marianne Nordgren  

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

 

 Mikael Norén  

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

 

 Andreas Alerfors   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-10-20  

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-26 Datum då anslaget tas ned 2015-11-17 

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)   tjg ers Christoffer Karlsson (MP)  X 

Peter Olsson (V) X  

Joachim Adolfsson (M)   ingen ersättare  X 

Christer Törnell (KD) X  

Niklas Johansson (C)   tjg ers Anders Hansson (FP)  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  

Urban Karlsson (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 

§ 97 Dnr 2011-000375 
Äskande om tilläggsbudgetering samt omdisponering av 
investeringsbudget 2015 – Nysäters nya vattenverk ...................................... 4 

§ 98 Dnr 2013-000564 
Svar på medborgarförslag avseende gång- och cykelväg mellan 
Fengersfors och Fröskog ................................................................................. 6 

§ 99 Dnr 2015-000192 
Lokala trafikföreskrifter på Östra Storgatan och Sundsgatan i 
Säffle .................................................................................................................. 7 

§ 100 Dnr 2013-000115 
Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på 
Forskningsvägen (väg 27393) i Säffle.............................................................. 9 

§ 101 Dnr 2015-000451 
Lokala trafikföreskrifter om parkering på vissa gator och 
parkeringsytor i Åmål ..................................................................................... 10 

§ 102 Dnr 2015-000109 
Ekonomisk uppföljning efter september 2015 .............................................. 12 

§ 103 Dnr 2014-000191 
Omfördelning av investeringsbudget för lös egendom 2015 ....................... 13 

§ 104 Dnr 9516 
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning......................................................................................... 14 

§ 105 Dnr 9517 
Anmälda handlingar ........................................................................................ 15 

§ 106 Dnr 3609 
Information och rapporter .............................................................................. 16 
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§ 97 Dnr 2011-000375  

Äskande om tilläggsbudgetering samt omdisponering 
av investeringsbudget 2015 – Nysäters nya vattenverk 

Ärendebeskrivning 

Nysäters nuvarande dricksvatten hämtas idag från en djupborrad brunn i 

centrala Nysäter mycket nära väg 175. Utredningar har fastslagit att 

kvalitetsförsämringen beror på kloridpåverkan på grundvattentäkten orsakat 

av Trafikverkets saltning av riksväg 175. Denna kloridpåverkan innebär att  

Livsmedelsverkets gällande kvalitetskrav ej uppfylls. Etablering av ett nytt 

vattenverk på betryggande avstånd från riksväg 175, har bedömts utgöra det 

enda långsiktigt hållbara alternativet. Ett alternativ som Trafikverket godkänt 

och kommer att medfinansiera med 2 250 tkr under förutsättning att det nya 

verket byggs 2016. Upphandling av projektet visar en fördyring mot beslutad 

investeringsbudget. Kommunfullmäktige föreslås besluta om ett totalt 

investeringsanslag om 8 500 tkr som finansieras genom omdisponering av 

investeringsmedel inom nämndens investeringsram och en 

tilläggsbudgetering om 1 800 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-01 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar ansöka om följande: 

Kommunstyrelsen 

1. Igångsättningstillstånd våren 2016 beslutas för Nysäters vattenverk 

under förutsättning av fullmäktiges beslut om finansiering. 

 

Kommunfullmäktige 

1. Reviderad investeringsbudget för Nysäters vattenverk beslutas till 

8 500 tkr år 2016.  

2. Investeringen finansieras genom  
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a. medflyttning av 2015 års beräknade överskott på 

investeringsbudgeten om 3 700 tkr (anslaget delfinansieras 

med 2 250 tkr enligt avtal med Trafikverket) 

b. omdisponering och medflyttning av investeringsanslaget år 

2015 för Svanskogs reningsverk om 3 000 tkr  

c. tilläggsbudgetering år 2016 med 1 800 tkr.  

 

__________________________ 

2015-10-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Säffle     
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§ 98 Dnr 2013-000564  

Svar på medborgarförslag avseende gång- och 
cykelväg mellan Fengersfors och Fröskog 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom från Åmåls kommun till teknik- och 

fritidsförvaltningen den 11 december 2013. Förslaget handlar om att anlägga 

en mindre gång- och cykelväg mellan Fengersfors och Fröskog eller att 

bredda vägen så att fler trafikanter kan samsas på vägen. 

Medel till utredning och projektering av en gång- och cykelbana finns 

avsatta i nämndens investeringsbudget och utredning av ärendet pågår. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-12 

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, 

med hänvisning till ovanstående, att medborgarförslaget anses besvarat. 

 

_________________________ 

2015-10-26 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 99 Dnr 2015-000192  

Lokala trafikföreskrifter på Östra Storgatan och 
Sundsgatan i Säffle    

Ärendebeskrivning 

Östra Storgatan och Sundsgatan byggs om under hösten 2015. Detta 

resulterar bland annat i att en cirkulationsplats byggs i korsningen mellan 

gatorna samt att parkeringsplatser får andra lägen utmed de båda 

gatudelarna. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om ett antal lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-25 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 

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

    lokala trafikföreskrifter på Östra Storgatan och Sundsgatan i Säffle enligt 

    bilagorna 

a.  1785 2015:056 

b.  1785 2015:057 

c.  1785 2015:058 

d.  1785 2015:059 

e.  1785 2015:060 

f.  1785 2015:061 

g.  1785 2015:062 

h.  1785 2015:063 

i.   1785 2015:064 

j.   1785 2015:065 

k.  1785 2015:066 

l.   1785 2015:067 
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m. 1785 2015:068 

n. 1785 2015:069 

o. 1785 2015:070 

 

2. Entreprenören ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

    ovanstående beslut. 

 

______________________                       Bilaga 16 

2015-10-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Gatuchef 

Teknik och fritid/Trafikingenjör 

Teknik och fritid/Driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 100 Dnr 2013-000115  

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på 
Forskningsvägen (väg 27393) i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Återslöps Vägsamfällighet önskar, efter överenskommelse med Nordic Paper 

och Forskningen i Säffle AB, revidera hastighetsbegränsningen på 

Forskningsvägen (väg 27393) i Säffle. För att reglera trafik i samband med 

detta behöver kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-24 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

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 Forskningsvägen (väg 27393) i Säffle enligt 

bilagorna 1785 2015:071 och 1785 2015:072. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_________________________                       Bilaga 17 

2015-10-26 Utdrag till 

Återslöps Vägsamfällighet 

Teknik och fritid/Gatuchef 

Teknik och fritid/Trafikingenjör 

Teknik och fritid/Driftledare, gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 101 Dnr 2015-000451  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vissa gator 
och parkeringsytor i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Det finns ett antal parkeringsytor i Åmål som bara har vägmärken som visar 

dess reglering med tidsbegränsningar m.m. Det saknas alltså lokala 

trafikföreskrifter som reglerar parkeringen, vilket krävs för att ha rätt att 

övervaka parkeringarna och ta ut eventuella felparkeringsavgifter om det 

skulle behövas. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen därför 

besluta om ett antal lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-24 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 

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

    lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt bilagorna 

a. 1492 2015:044 

b. 1492 2015:045 

c. 1492 2015:046 

d. 1492 2015:047 

e. 1492 2015:048 

f. 1492 2015:049 

g. 1492 2015:050 

h. 1492 2015:051 

i.  1492 2015:052 

j.  1492 2015:053 

k. 1492 2015:054 

l.  1492 2015:055 
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m. 1492 2015:056 

n.  1492 2015:057 

o.  1492 2015:058 

p.  1492 2015:059 

q.  1492 2015:060  

r.  1492 2015:066 

 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras och/eller 

    kompletteras enligt ovanstående beslut. 

 

_______________________                       Bilaga 18  

2015-10-26 Utdrag till 

Entreprenören för parkeringsövervakning i Åmål 

Teknik och fritid/Gatuchef 

Teknik och fritid/Trafikingenjör 

Teknik och fritid/Driftledare, gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult                  
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§ 102 Dnr 2015-000109  

Ekonomisk uppföljning efter september 2015 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 

+ 800 tkr efter september. 

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

kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 111 att föreslagen taxehöjning 

på 5% skulle senareläggas till 1 oktober istället för 1 juli. I dagsläget 

prognostiserar verksamheten därför ett underskott på -150 tkr vid årets slut. 

Underskottet kan bli större på grund av ett haveri på reningsverkets 

värmepump. 

Ett nytt avtal för transport och förbränning av hushållsavfall innebär lägre 

kostnader för renhållningskollektivet. Trots detta förväntas renhållningen i 

Säffle redovisa ett underskott med -700 tkr vid årets slut. Underskottet avser 

den taggning av sopkärl som pågår samt övriga kostnader. 

Då VA-verksamheten i Åmål redovisat positiva resultat föregående år har en 

översyn av VA-taxan gjorts. Förslag till taxesänkning med 9% lyftes i 

teknik- och fritidsnämnden i september. I nuläget förväntas VA-

verksamheten i Åmål redovisa ett överskott med +2 400 tkr. 

Renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med +600 

tkr vid årets slut och Östby ett underskott med -400 tkr vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-12 

Yrkanden 

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

prognosen efter september 2015. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen efter september 2015. 

 

_______________________ 

2015-10-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Åmål 

Teknik och fritid/Ekonom 
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§ 103 Dnr 2014-000191  

Omfördelning av investeringsbudget för lös egendom 
2015  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden har i sin investeringsbudget för 2015 avseende 

lös egendom Åmål, ett investeringsprojekt för byte av batteri till ismaskin 

som uppgår till 70 tkr. Utbyte av batteriet har redan utförts. Förvaltningen 

föreslår en omfördelning av denna budgetpost till att gälla investering i 

Höghedens liftsystem som är påkallat av besiktningsmyndighet. Höghedens 

slalomklubb har ett avtal med teknik- och fritidsförvaltningen som reglerar 

drift- och underhåll i bland annat liftsystem. Avtalet innebär att kostnader 

som är en följd av åtgärder efter besiktning ska bekostas av nämnden.   

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-12 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att omfördela investeringsbudget för 

batteri ishall Åmål med 70 tkr till åtgärder i liftsystem i Högheden. 

 

__________________________ 

2015-10-26 Utdrag till 

Teknik och fritid/Förvaltningschef 

Teknik och fritid/Fritidschef 

Teknik och fritid/Ekonom 
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§ 104 Dnr 9516  

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, 2015-10-12 

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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§ 105 Dnr 9517  

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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§ 106 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Mikael Norén (S) informerar om en inbjudan till Medborgarhuset den 

17 november då Mustafa Can föreläser om det dagsaktuella ämnet 

”Flykten och flyktingarna”. 

 Emil Martinsson informerar om pågående verksamhet inom va-

enheten. 

 Inge Larsson informerar om pågående verksamhet inom 

fritidsenheten. 

 

_______________________ 

 


