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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, Järnvägsgatan 9, Säffle 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 
Lars Anders Sjögren, miljöstrateg, § 30 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 31-33 
Martin Moberg, vik renhållningschef, § 40 
 

 

Justerare Bengt Enneby (C)  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen, 2015-08-17 kl 14.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 30-40 
 Marianne Nordgren  

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

 

 Mikael Norén  

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

 

 Bengt Enneby   
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Närvarolista 

Namn 

Närvaro 

Närv Frånv 

Ledamöter   

Bengt Mattsson (S) X  

Mikael Norén (S) X  

Bengt Enneby (C) X  

Andreas Alerfors (M) X  

Joachim Adolfsson (M) X  

   

Ersättare   

Jerome Davidsson (S)   

Tommy Lerhman (S)   

Patrik Karlsson (C)   

Thomas Jarlhamre (M)   

Patrik Sandvall (M)   
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§ 30 Dnr 9142  

Information om infrastruktur avseende laddstolpar för 
elbilar 

Ärendebeskrivning 

Information om infrastruktur avseende laddstolpar för elbilar i Säffle. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Lars Anders Sjögren. 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet tagit del av informationen. 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

______________________ 
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§ 31 Dnr 2014-000366  

Redovisning av Åtgärdsvalsstudie för Guttane 
köpcentrum 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av åtgärdsvalsstudie om trafik med mera kring Guttane 

köpcentrum och hur denna kan komma att förändras. 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsvalsstudie, 2015-05-11 

Muntlig information av Niklas Ekberg. 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet tagit del av informationen. 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

____________________ 
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§ 32 Dnr 2014-000565  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Olov 
Trätäljagatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Den 17 februari 2015 beslutade teknik- och fritidsnämnden om lokala 

trafikföreskrifter gällande villkor för parkering i parkeringsfickan på Olov 

Trätäljagatan, omedelbart väster om stadshotellet i Säffle. Strax efter detta 

inkom till förvaltningen önskemål om en parkeringsyta för rörelsehindrade 

på del av samma ficka. 

Efter samråd med hotellets ägare föreslår därför förvaltningen att kommunen 

går detta önskemål till mötes och samtidigt bygger en ramp upp på trottoaren 

så att rörelsehindrade enklare kan ta sig upp på trottoaren. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-22 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

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 Olov Trätäljagatan i Säffle enligt bilagorna 

a.  1785 2015:030 

b.  1785 2015:031 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_______________________   Bilaga 7 
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§ 33 Dnr 2015-000319  

Förslag till utökad satsning på beläggningsarbete och 
vägunderhåll hösten 2015 med hjälp av AFA-medel 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen äskar 1 500 tkr extra för beläggningsarbeten 

under hösten 2015 och att medlen tas från den återbetalning av 

försäkringspremier (AFA) som kommunen fått. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-10 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

1. Teknik- och fritidsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens 

förslag och prioriteringar.  

2. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 500 tkr extra för 

beläggningsarbeten under hösten 2015 och att medlen tas från den 

återbetalning av försäkringspremier (AFA) som kommunen fått. 

 

_______________________ 
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§ 34 Dnr 2015-000384  

Nya ställplatser vid Södra Tullnäbben/kanalbanken i 
Säffle 

Ärendebeskrivning 

I Säffle stad finns två ställplatser för husbilar, en vid Flå och en vid 

Medborgarhuset. Den senare är nyanlagd och efter att skyltarna kommit på 

plats har besöken ökat. Flå ligger avsides till och upplevs som oattraktivt för 

övernattning. 

Området söder om Stenmagasinet lämpar sig särskilt väl som ställplats för 

husbilar; en central och i alla avseenden perfekt plats. Nämnden föreslås 

därför besluta att under hösten 2015 som en prövotid erbjuda ställplatser vid 

södra Tullnäbben/kanalbanken. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-31 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Ställplatser på området söder om Stenmagasinet erbjuds på försök 

under tiden 15 september till 1 november 2015. 

2. Försöksverksamheten utvärderas och plan inför säsongen 2016 

presenteras för nämnden. 

______________________ 
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§ 35 Dnr 2015-000115  

Svar på medborgarförslag avseende upprustning av 
badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 2 februari 2015 med 

önskemål om att förse badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors med 

bryggor i den lugnare delen av badplatsen samt se över möjligheten att 

tillgänglighetsanpassa en av bryggorna. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-02-02 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-31 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 

tillstyrka medborgarförslaget om brygga i den lugnare delen av badplatsen 

och se över möjligheten att tillgänglighetsanpassa densamma. 

 

__________________________ 
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§ 36 Dnr 2015-000126  

Svar på medborgarförslag om påbyggnad av tak på 
dansbanan vid Knarrbysjön i Fengersfors 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom till Åmåls kommun den 2 februari 2015 med 

önskemål om att dansbanan vid Knarrbysjön i Fengersfors repareras och 

förses med tak. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2015-02-02 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-31 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att, 

med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse, avslå medborgarförslaget 

om nytt tak till dansbanan vid Knarrbysjön i Fengersfors. 

 

_______________________ 
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§ 37 Dnr 2014-000403  

Svar på motion om att bygga en skatepark i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Magnus Larsson (MP) har den 11 augusti 2014 inlämnat en motion om att 

bygga en skatepark i Säffle. Ärendet har beretts av förvaltningen 

tillsammans med Ungdomens Hus och bygg- och miljökontoret i Säffle. 

Efter dialog med företrädare för Ungdomens Hus och motionären ser vi en 

bredare bild av behovet än att bara bygga en skatepark. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv visar forskningen att en skateanläggning nyttjas 

merparten av tiden av killar. Vi vill att fler får möjlighet till fysisk aktivitet. 

Under våren har en landskapsarkitekt haft uppdraget att komma med förslag 

om utemiljön utifrån önskemål från ungdomarna på Ungdomens Hus och en 

skiss är nu färdigställd hur en attraktiv miljö kan se ut. 

Beslutsunderlag 

Motion från Magnus Larsson (MP), 2014-08-11 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-31 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar 

      1    Motionen avslås. 

2 Med hänvisning till motionens intention ses området runt 

Ungdomens Hus som en miljö som gynnar fysisk aktivitet för alla. 

3 En kostnadsberäkning görs utifrån framtaget förslag och beaktas i ett 

nära budgetarbete och all extern finansiering bevakas.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta 

1 Motionen avslås. 

2 Med hänvisning till motionens intention ses området runt 

Ungdomens Hus som en miljö som gynnar fysisk aktivitet för alla. 
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3. En kostnadsberäkning görs utifrån framtaget förslag och beaktas i ett 

nära budgetarbete och all extern finansiering bevakas.  

____________________    Bilaga 8 
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§ 38 Dnr 2015-000109  

Ekonomisk uppföljning efter juni 2015 

Ärendebeskrivning 

De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett överskott med 

+ 1 350 tkr efter juni månad. 

VA-verksamheten i Säffle redovisade ett underskott föregående år. 

Kommunfullmäktige beslöt 2015-06-15, § 111 att föreslagen taxehöjning på 

5% senareläggs till 1 oktober i stället för 1 juli. Detta medför lägre intäkter 

och verksamheten förväntas redovisa ett underskott på – 350 tkr vid årets 

slut. 

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 fr o m 1 juni i år prognostiserar renhållningsverksamheten 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 sänkning av VA-

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

Verksamheten förväntas därför redovisa ett överskott med minst + 2 100 tkr 

vid årets slut. 

Renhållningsverksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med  

+ 300 tkr vid årets slut och Östby förväntas redovisa ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-09 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet godkänner prognosen efter juni 

2015. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner prognosen efter juni 2015. 

 

___________________ 

2015-08-17 Utdrag till 

Kommunledningskontoret Säffle    
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§ 39 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Andreas Alerfors (M) meddelar att fiskeföreningen i Säffle framfört 

frågor om fisket i Byälven. Kontakt bör tas med föreningen. 

 

_______________________ 
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§ 40 Dnr 2015-000389  

Trafiksituationen vid avfart Östby miljöstation E45 
mellan Säffle och Åmål 

Ärendebeskrivning 

Trafiksituationen vid in- och utfarten vid Säffle och Åmåls kommuners 

gemensamma återvinningscentral utmed E45:an är inte tillfredsställande 

utifrån olycksriskhänseende både för de som dagligen kör in och ut på 

anläggningen och de som mindre frekvent besöker anläggningen. 

Trafikverket bör se över denna sträckning utmed E45:an, dels ur ett för våra 

medarbetares arbetsmiljöperspektiv och dels för besökare till anläggningen. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-04 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

kontakta Trafikverket för utredning av trafiksituationen vid av- och påfart till 

Östby miljöstation. 

 

_______________________ 

 

 


