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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 17 november 2015 kl 14.00-15.35 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Sebastian Ellwe, praktikant Tekniksprånget, § 107      
Elias Andersson, praktikant Tekniksprånget, § 107 
Lars Anders Sjögren, miljöstrateg, § 107 
Inge Larsson, fritidschef, § 109-110 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 111-112 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 113-118 

  
  

Justerare 

 
Mats Ahlstrand  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2015-11-23 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
……………………………………………. Paragrafer §§ 107-122 

 Marianne Nordgren  

 Ordförande 

 
……………………………………………. 

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

 
……………………………………………. 

 

 Mats Ahlstrand  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11-17 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-24 Datum då anslaget tas ned 2015-12-16 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen 

Underskrift 

 
…………………………………………… 

 

 Marianne Nordgren  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Bengt Enneby (C) X           

Patrik Karlsson (C) X           

Andreas Alerfors (M)   tjg ers Thomas Jarlhamre  X          

Mats Ahlstrand (SiV) X           

Anders Anderberg (SD) X           

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Mikael Norén (S) X           

Tommy Lerhman (S)  ingen ersättare  X          

Peter Olsson (V) X           

Niklas Johansson (C)   ingen ersättare  X          

Christer Törnell (KD) X           

Joachim Adolfsson (M) X           

            

Ersättare            

            

Eva Harstad (C) X           

Leif Pettersson (SiV) X           

Thomas Jarlhamre (M) X           

Lars Olsson (MP)    X           

Urban Karlsson (SD)    X           

Inger Persson (S) X           

Leif Pettersson (S) X           

Sahir Aldousari (S)  X          

Patrik Edvinsson (S)  X          

Christoffer Karlsson (MP)  X          

Peter Håkansson (C)  X          

Anders Hansson (FP)  X          

Patrik Sandvall (M)  X          
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§ 107 Dnr 9666  

Information om energieffektivisering av gatljus i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Sebastian Ellwe och Elias Andersson informerar om energieffektivisering av 

gatljus som genomförts i 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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§ 108 Dnr 2015-000109  

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2015 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 

+1 250 tkr efter oktober. 

VA-verksamheten i Säffle prognostiserar i dagsläget ett nollresultat medan 

renhållningen beräknas redovisa ett underskott med -700 tkr vid årets slut. 

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

översyn av VA-taxan för Åmåls avgiftskollektiv gjorts. Förslag till 

taxesänkning med 9% lyftes i teknik- och fritidsnämnden i september. I 

nuläget förväntas VA-verksamheten redovisa ett överskott med ca +2 300 

tkr. 

Renhållningen i Åmål förväntas redovisa ett överskott med +600 tkr och 

Östby ett underskott med -600 tkr.     

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-06   

Yrkanden 

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

efter oktober 2015.           

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen efter oktober 2015. 

 

__________________________ 

2015-11-23 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle 

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 109 Dnr 2015-000170  

Motion om ökade öppettider vid simhallen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Bengtsson (S) har den 12 mars 2015 till kommunfullmäktige i Åmål 

inlämnat en motion om ökade öppettider i simhallen i Åmål. Motionären vill 

att simhallen på prov ökar öppettiderna på lördagar och söndagar för att 

eventuellt få fler besökare.   

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-01 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 51 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.           

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta 

avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 

 

________________________ 

2015-11-23 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 110 Dnr 2015-000529  

Förslag till ledarstipendiat Säffle och Åmål 2015 

Ärendebeskrivning 

Förslag till mottagare av Säffle och Åmåls kommuners ledarstipendium 

2015.      

Beslutsunderlag 

Muntligt förslag från fritidschefen.      

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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§ 111 Dnr 2014-000570  

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 
på Norra Långgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Gatuenheten har upptäckt att det i lokala trafikföreskrifter om stannande och 

parkering på Norra Långgatan i Åmål finns missvisande väderstreck. Detta 

behöver rättas till. 

Med anledning av detta behöver kommunen upphäva befintliga lokala 

trafikföreskrifter och sedan besluta om nya lokala trafikföreskrifter.      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-16 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 58      

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.           

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) att upphäva Åmåls 

kommuns lokala trafikförordning om stannande och parkering på 

Norra Långgatan i Åmål (1429-2010-0017). 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Åmål enligt bilaga 1492 2015:070. 

 

_______________________                       Bilaga 19 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 112 Dnr 2014-000571  

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Kasenbergsvägen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Det har visat sig att gällande lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik 

med fordon på Kasenbergsvägen i Åmål har felaktig utsträckning samt ett 

svårövervakat innehåll. För att reglera trafik i samband med detta behöver 

kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter.     

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-10      

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 i Åmål enligt bilaga 1492 2015:068. 

 

_________________________                       Bilaga 20 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 113 Dnr 2015-000546  

Äskande om medel för projektering för ombyggnation 
av Säffle resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Tillsammans med Värmlandstrafik och Trafikverket har Säffle kommun 

genomfört en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Säffle resecentrum under 2015.  

I ÅVS:en framgår att Säffle resecentrum är i behov av en modernisering och 

behöver därför byggas om. Syftet med ombyggnationen är ett ökat kollektivt 

resande, smidigare byten mellan olika transportmedel, fler parkeringsplatser, 

en ökad tillgänglighet samt ett mer attraktivt stationsområde. 

 

2017 finns 8 miljoner kronor avsatta i teknik- och fritidsnämndens 

investeringsbudget för ombyggnation av Säffle resecentrum och avsikten är 

att 50 % av dessa medel finansieras genom bidrag från Trafikverket. För 

projekteringen som ska genomföras våren 2016 är inga medel budgeterade. 

Därför ber teknik- och fritidsförvaltningen om en förskottering på 800 000 

kronor från de 8 miljoner kronor som ligger i investeringsbudgeten för 2017.      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-02 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 53      

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.         

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att förskottera 

800 000 kronor för projektering av ombyggnation av Säffle resecentrum och 

att förskotterade medel tas från investeringsbudget för Säffle resecentrum 

2017. 

 

________________________ 

2015-11-23 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle    
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§ 114 Dnr 2015-000489  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
Sundsgatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

I samband med parkeringsövervakning i Säffle har det visat sig att det saknas 

lokala trafikföreskrifter för tidsbegränsad parkering på Sundsgatans västra 

sida mellan Malmgatan och Bryggerigatan. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter gällande villkor för parkering på Sundsgatan i 

Säffle.     

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-16 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 54      

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.          

Beslut 

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

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

trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2015:077. 

 

_________________________                       Bilaga 21 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 115 Dnr 2015-000475  

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 
på Fogdegatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

I samband med ombyggnaden av Sundsgatan under hösten 2015 har 

gatuenheten sett över trafikregleringen på anslutande gator och har då 

konstaterat att det bör göras vissa justeringar på Fogdegatan. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter gällande stannande och parkering på Fogdegatan 

i Säffle.      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-09 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 55      

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets protokoll.           

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 i Säffle enligt bilagorna 1785 2015:075 och  

1785 2015:076. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

______________________                       Bilaga 22 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 116 Dnr 2015-000242  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Tingsgatan i 
Säffle 

Ärendebeskrivning 

Det har från olika håll kommit önskemål om att skapa fler centrumnära 

parkeringsplatser i centrala Säffle. På en del av Tingsgatan finns möjlighet 

att tillåta fler parkeringsplatser. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter.      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-09 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 56 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.              

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 i Säffle enligt bilagorna 1785 2015:073 och  

1785 2015:074. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_____________________                        Bilaga 23 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 117 Dnr 2015-000423  

Lokala trafikföreskrifter om parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd samt 
ändamålsplats på Kungsgatan och Salutorget i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Organisationer för personer med nedsatt rörelseförmåga har kontaktat Åmåls 

kommun och önskar justering av parkeringsplatser för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Kungsgatan i Åmål mellan Torggatan och Åmålsån. 

Samtidigt önskar man att en ny plats skapas på Salutorget. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter.      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-27 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 57      

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.           

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 i Åmål enligt bilagorna 

a.  1492 2015:062 

b.  1492 2015:063 

c.  1492 2015:064 

d.  1492 2015:065 

e.  1492 2015:067 

f.  1492 2015:071 
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2.  Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras och  

     monteras enligt ovanstående beslut. 

 

______________________                       Bilaga 24 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 
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§ 118 Dnr 2014-000569  

Lokala trafikföreskrifter på Södra Långgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Gatuenheten har upptäckt att de lokala trafikföreskrifterna om att köra i viss 

riktning på Södra Långgatan i Åmål innehåller ett felaktigt väderstreck. 

För att reglera trafik i samband med detta behöver kommunen upphäva 

befintliga lokala trafikföreskrifter och sedan besluta om nya lokala 

trafikföreskrifter.     

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-16 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 59      

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag.          

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) att upphäva Åmåls 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1429-2010-0017) om att köra i 

viss riktning på Södra Långgatan i Åmål. 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Åmål enligt bilaga 1492 2015:069. 

______________________                       Bilaga 25 

2015-11-23 Utdrag till 

Teknik och fritid/gatuchef 

Teknik och fritid/trafikingenjör 

Teknik och fritid/driftledare gatuenheten 

Stefan Lenberg, trafikkonsult 

 

      

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 2015-000544  

Förslag till sammanträdesdagar 2016 för teknik- och 
fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Varje år beslutar nämnderna om nästkommande års sammanträdesdagar. 

Kommunstyrelsen i Säffle gav sig själva i uppdrag den 13 oktober 2014 att 

inför år 2016 utreda ärendehanteringsprocessen i syfte att minska tiden från 

förslag till beslut. 

Säffle kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2015 att nämnderna ska 

förlägga sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa 

bestämda veckor. På så sätt synkas nämndernas sammanträden med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta innebär att nämndernas arbetsutskott 

generellt förläggs i slutet av månaden. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar 

år 2016 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott, följande 

tisdagar: 

Arbetsutskottet 

26 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april, 7 juni, 30 augusti, 27 september, 

25 oktober, 22 november och 20 december 

Nämnden 

12 januari, 9 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 21 juni, 16 augusti,  

13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december 

Sammanträdena börjar kl 14.00      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-28 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-11-09, § 61     

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

           



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar för år 

2016. 

 

_____________________ 

      

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 9664  

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, 2015-11-09      

Yrkanden 

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

informationen.           

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

________________________      

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 9665  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som inkommit till 

teknik- och fritidsnämnden.      

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

 

_______________________      

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Mikael Norén (S) informerar om att förvaltningsträff äger rum 

torsdagen den 17 december kl 12.30 på Medborgarhuset i Säffle. 

Anmälan om deltagande skall ske senast den 4 december. 

 Inger Persson (S) informerar om att en reflexkampanj kommer att 

genomföras i Säffle den 26 november 2015. 

______________________ 

 


