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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, Säffle kl 14.00 – 16.30 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 83-84 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 85 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 86-88 
Inge Larsson, fritidschef, § 89-91 

 

Justerare Bengt Mattsson (S)  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2015-09-25 kl 10.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 83-96 
 Helen Halvardsson  

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

 

 Mikael Norén  

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

 

 Bengt Mattsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-22  

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-09-28 Datum då anslaget tas ned 2015-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen 

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

 Helen Halvardsson  
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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)   ingen ersättare  X 

Peter Olsson (V)   ingen ersättare  X 

Joachim Adolfsson (M) X  

Christer Törnell (KD) X  

Niklas Johansson (C)   tjg ersättare Anders Hansson (FP)  X 

   

Ersättare   

Eva Harstad (C) X  

Leif Pettersson (SiV) X  

Thomas Jarlhamre (M)    kl 14.00 – 15.00 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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§ 83 Dnr 2015-000240  

Delårsbokslut 2015 teknik- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Den skattefinansierade verksamheten redovisar i nuvarande prognos ett 

överskott med totalt + 900 tkr, varav + 750 tkr avser Säffle och + 150 tkr 

avser Åmål. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten i Säffle förväntas redovisa ett 

underskott med - 1 000 tkr, varav - 200 tkr avser vatten och avlopp och  

- 800 tkr avser renhållning.  

I Åmål förväntas de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisa totalt ett 

överskott på + 3 950 tkr, varav + 2 500 tkr avser vatten och avlopp och  

+ 1 450 tkr avser renhållning. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens delårsbokslut 2015  

Yrkanden 

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

delårsbokslut för år 2015. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslut för år 2015. 

 

______________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Säffle och Åmål 
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§ 84 Dnr 2015-000468  

Uppdaterade inventarieförteckningar 

Ärendebeskrivning 

Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god 

ekonomisk ordning och skall lämnas till ekonomienheten i samband med 

delårsbokslut och bokslut. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen tog under år 2011 fram 

riktlinjer för inventarieförteckningar och rutiner för hur och när 

förteckningarna ska revideras. 

Den 10 februari 2014 beslutade kommunstyrelsen om tillägg till riktlinjerna 

för inventarieförteckningar. 

”Riktlinjerna för inventarieförteckningar kompletteras med att nämnderna 

som särskilt ärende i samband med bokslut och delårsbokslut ska kvittera att 

förteckningarna lämnats in till kommunledningskontoret.” 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-14 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad hantering av 

inventarieförteckningarna i samband med delårsbokslut 2015. 

 

________________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Kommunstyrelsen Säffle  

Teknik och fritid/Charlotte Eriksson 
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§ 85 Dnr 2015-000465  

Extra äskande för återställning efter fiberarbeten i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att det kommunala fiberbolaget SÅAB (Stadsnät Åmål 

AB) schaktat för ca 38 km fiberkabel innevarande år så har många gator och 

gångbanor grävts upp. I samband med att framförallt gångbanor ska 

återställas så har det diskuterats med Åmåls kommunledning hur detta kan 

göras på ett så bra sätt som möjligt för att insatsen också ska ge ett bestående 

värde och nytta. Teknik- och fritidsförvaltningen gavs muntligen i uppdrag 

av KSO i augusti att ta fram förslag och äska medel för sådan lösning. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-21 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens förslag alternativ 2. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 1 000 tkr i extra 

investeringsmedel 2016 för att utföra återställning av gångbanor i full 

bredd på de sträckor där det anses mest nödvändigt samt tilldela 

teknik- och fritidsnämnden extra ramförstärkning i driftbudget med 

75 tkr för att täcka ökade kapitalkostnader för detta. 

 

alternativt 
 

2. Tilldela teknik- och fritidsnämnden 2 000 tkr i extra 

investeringsmedel 2016 för att kunna återställa både de mest 

nödvändiga gångbanorna och de gångbanor som vore högst önskvärt 

att kunna priorietera, samt tilldela teknik- och fritidsnämnden extra 

ramförstärkning i driftbudget med 150 tkr för att täcka ökade 

kapitalkostnader för detta. 

______________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(18) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-22  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2014-000572  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
Malmgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

När parkeringsskiva infördes i Åmål 2013 skrevs många lokala 

trafikföreskrifter om. I samband med detta beslöts också att parkeringsplatser 

som endast får utnyttjas av fordon som används för transport av 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd inte skulle ha någon 

tidsbegränsning. 

På några platser vid Malmgatan önskar dock handikapporganisationerna i 

Åmål att tidsbegränsning införs igen under viss del av dygnet. För att reglera 

trafik i samband med detta behöver kommunen besluta om lokala 

trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-28 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-08, § 43 

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 på Malmgatan i Åmål enligt bilaga 1492 2015:033. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage kompletteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

______________________                       Bilaga 13 

2015-09-28 Utdrag till 

Teknik och fritid/Philip Hagström 
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§ 87 Dnr 2015-000277  

Lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 
Centralgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Bostadsrättsföreningen Åmålshus 3 har till kommunen inkommit med 

önskemål om en ändamålsplats för lastning och lossning av gods på 

Centralgatan 1 i Åmål. 

I området finns många bostäder och i sammanhanget begränsad mängd 

parkeringsplatser. På gatan utanför Centralgatan 1 råder allmän parkering 

enligt trafikförordningen, 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före 

sön- och helgdag. Detta innebär att det ofta står fordon parkerade där, vilket 

gör det svårt att lasta och lossa gods samt släppa av och på resenärer. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-28 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-08, § 44 

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 på Centralgatan i Åmål enligt bilaga 1492 

2015:034. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_____________________                                             Bilaga 14 

2015-09-28 Utdrag till 

Teknik och fritid/Philip Hagström 
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§ 88 Dnr 2015-000391  

Lokala trafikföreskrifter om laddplats och villkor för 
parkering på Salutorget i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Åmåls kommun möjliggör laddning av eldrivna fordon på Salutorget i Åmål. 

För att reglera trafik i samband med detta behöver kommunen besluta om 

lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-21 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-08, § 45 

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 på Salutorget i Åmål enligt bilagorna 1492 

2015:038 och 1492 2015:039. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

______________________                       Bilaga 15 

2015-09-28 Utdrag till 

Teknik och fritid/Philip Hagström 
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§ 89 Dnr 2014-000601  

Information om Gamla staden och Plantaget, Åmål 

Ärendebeskrivning 

Inge Larsson informerar om projektet Gamla staden och Plantaget i Åmål. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Inge Larsson. 

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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§ 90 Dnr 2015-000384  

Nya ställplatser vid Södra Tullnäbben/kanalbanken i 
Säffle – upphävande av beslut 2015-08-25, § 74 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden har den 25 augusti 2015, § 74 beslutat att 

området söder om Stenmagasinet lämpar sig särskilt väl för ställplats för 

husbilar. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att under hösten 2015 som en 

prövotid erbjuda ställplatser i central miljö i Säffle. 

Med anledning av diverse synpunkter och med respekt för lokala 

näringsidkares oro för konsekvenserna av ställplatsernas placering upphäver 

teknik- och fritidsnämnden tidigare beslut i ärendet. 

Nämnden föreslås vidare ge förvaltningen i uppdrag att se över andra 

lämpliga alternativ till ställplatser i Säffle. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-11 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Tidigare beslut, 2015-08-25 § 74, angående försöksverksamheten för 

ställplatser på södra Tullnäbben under hösten 2015 upphävs. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda andra lämpliga förslag till 

ställplatser i Säffle. 

_______________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Miljö och bygg/Daniel Nordholm 
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§ 91 Dnr 2015-000321  

Nya taxor på ställplats vid Medborgarhuset i Säffle 
(ersätter tidigare beslut från teknik- och fritidsnämnden 
2015-06-16, § 62) 

Ärendebeskrivning 

Under högsäsong, från midsommar till den 15 augusti, föreslås en taxa på 

150 kr per dygn att gälla vid Medborgarhuset i Säffle. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-08, § 42 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Från och med midsommar 2015 införs låg- och högsäsongspris vid 

Medborgarhuset i Säffle innebärande att priset per natt är 150 kr per 

ekipage fram till den 15 augusti. 

 

2. Tidigare beslut från teknik- och fritidsnämnden 2015-06-16, § 62 

upphävs härmed. 

 

__________________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Teknik och fritid/Inge Larsson 
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§ 92 Dnr 2015-000428  

Förslag till sänkning av va-taxan för brukningsavgifter, 
Åmål 

Ärendebeskrivning 

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

vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter 

vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet 

(fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast 

avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- 

och underskott inom va-verksamheten ska justeras efter tre år. 

 

VA-verksamheten i Åmål har redovisat överskott som inte fonderats åren 

2011, 2012 och 2014. Det förväntade överskottet för år 2015 kommer att 

läggas som en skuld till va-abonnenterna för att inom kommande 

treårsperiod utifrån resultatet av VA-planearbetet fördelas på framtagna 

underhålls- och investeringsprojekt. För att avgifterna ska täcka nödvändiga 

kostnader föreslås en taxesänkning för brukningstaxan enligt 30 § lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster med 9 % från och med 1 januari 

2016. För att kompensera va-kollektivet för tidigare års ackumulerade 

överskott föreslås dessa användas till direktfinansiering av återstående del av 

VA- 

verksamhetens investeringar 2015 samt investeringar 2016.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-17 

Yrkanden 

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

med teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktig i Åmål besluta  

 

1. VA-taxan för brukningsavgifter sänks med 9 % från och med             

1 januari 2016. 
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2. VA-kollektivet kompenseras för tidigare års ackumulerade överskott  

genom direktfinansiering av återstående del av VA-verksamhetens 

investeringar 2015 samt investeringar 2016 tills de uppgår till 4 492 

tkr. Direktfinansieringen gäller projekt för ledningsnätsarbeten. 

 

_____________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 93 Dnr 2015-000427  

Revidering av teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning behöver revideras; dels en 

utökning av delegering inom arbetsmiljöområdet och ekonomiområdet, dels 

förändringar avseende trafikärenden. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31 

Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-08, 46 

Yrkanden 

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

med arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar anta reviderad delegeringsordning för 

nämndens verksamhetsområde. 

 

__________________________ 

2015-09-28 Utdrag till 

Teknik och fritid/Helen Halvardsson 

Teknik och fritid/Charlotte Eriksson 

Teknik och fritid/Enhetscheferna 
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§ 94 Dnr 9358  

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, 2015-09-11 

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 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-22  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 9348  

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 

18(18) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-22  
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§ 96 Dnr 3609  

Information och rapporter 

_ 

 


