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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden
Plats och tid

Päronsalen, Stadshuset, Åmål, tisdagen den 9 februari 2016 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
Inge Larsson, fritidschef, § 3-4
Philip Hagström, trafikingenjör, § 5-7
Charlotte Eriksson, ekonom, § 8-10

Justerare

Bengt Enneby (C)

Justeringens plats och tid

Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-02-15 kl 09.45

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................

Paragrafer

Marianne Nordgren
Ordförande

........................................................................................
Mikael Norén

Justerare

........................................................................................
Bengt Enneby

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-09

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

........................................................................................
Marianne Nordgren

2016-03-08

§§ 1-15
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro
§
Närv Frånv Ja

Namn
Ledamöter
Bengt Enneby (C)
Patrik Karlsson (C)
Andreas Alerfors (M)
Mats Ahlstrand (SiV) tjg ers Leif Pettersson (SIV)
Anders Anderberg (SD)
Bengt Mattsson (S)
Jerome Davidsson (S) tjg ers Inger Persson (S)
Mikael Norén (S)
Tommy Lerhman (S) ingen ersättare
Peter Olsson (V) ingen ersättare
Niklas Johansson (C) tjg ers Anders Hansson (FP)
Christer Törnell (KD)
Joachim Adolfsson (M)

§
Nej Avst Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare
Eva Harstad (C)
Leif Pettersson (SiV)
Thomas Jarlhamre (M)
Lars Olsson (MP)
Urban Karlsson (SD)
Inger Persson (S)
Leif Pettersson (S)
Sahir Aldousari (S)
Patrik Edvinsson (S)
Christoffer Karlsson (MP)
Peter Håkansson (C)
Anders Hansson (FP)
Patrik Sandvall (M)

Ordf sign

Just. sign

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Nej

§
Avst Ja Nej

Avst
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

Ärendelista
§1

Dnr 10094

Val av protokolljusterare .................................................................................. 4
§2

Dnr 10096

Fastställande av dagens föredragningslista ................................................... 5
§3

Dnr 5360

Information om pågående verksamhet inom fritidsenheten .......................... 6
§4

Dnr 2015-000655

Motion från Centerpartiet om ställplatser för husbilar med
laddningsmöjlighet ........................................................................................... 7
§5

Dnr 2015-000647

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på
Kristinebergsgatan i Åmål ................................................................................ 8
§6

Dnr 2015-000440

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Hesselbomsvägen i
Åmål ................................................................................................................. 10
§7

Dnr 2015-000477

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering samt
ändamålsplats på Skolgatan i Åmål .............................................................. 11
§8

Dnr 2015-000240

Bokslut 2015 .................................................................................................... 13
§9

Dnr 2015-000320

Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens verksamhet
2015.................................................................................................................. 15
§ 10

Dnr 2015-000468

Uppdaterade inventarieförteckningar i bokslut 2015 ................................... 16
§ 11

Dnr 2015-000338

Medborgarförslag om förbud mot tiggeri inom angivet område Åmåls kommun ............................................................................................... 17
§ 12

Dnr 5071

Information om pågående verksamhet inom administrationen ................... 18
§ 13

Dnr 10085

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens
delegeringsordning......................................................................................... 19
§ 14

Dnr 10093

Anmälda handlingar........................................................................................ 20
§ 15

Ordf sign

Just. sign

Dnr 10095
Information och rapporter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§1

Dnr 10094

Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att Bengt Enneby (C) utses till protokolljusterare.
Beslut
Bengt Enneby (C) utses till protokolljusterare.
___________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§2

Dnr 10096

Fastställande av dagens föredragningslista
Ärendebeskrivning
Fastställande av dagens föredragningslista
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa
dagens föredragningslista.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista.
___________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§3

Dnr 5360

Information om pågående verksamhet inom
fritidsenheten
Ärendebeskrivning
Information om pågående verksamhet inom fritidsenheten.
Christer Törnell (KD) framför sitt tack till fritidsenheten för vackra
juldekorationer i både Åmål och Säffle.
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.
_____________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§4

Dnr 2015-000655

Motion från Centerpartiet om ställplatser för husbilar
med laddningsmöjlighet
Ärendebeskrivning
Centerpartiet har genom Bengt Enneby m fl 2015-12-14 inlämnat en motion
i rubricerat ärende. Motionens intention är att behovet av ställplatser för
husbilar är stort och Säffle har behov av fler med bra centralt läge.
Motionärerna föreslår Kanalparken som lämplig plats med sin närhet till
centrum. De vill därför att boulebanorna flyttas till platsen där scenen är
placerad och att nuvarande placering av boulebanorna blir nya ställplatser
med laddningsstolpar.
Teknik- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2015-09-22, § 90
att utreda lämpliga platser för ställplatser i centrala Säffle.
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige i Säffle besluta att motionen anses besvarad med
hänvisning till förvaltningens pågående utredning.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet, 2015-12-14
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-13
Arbetsutskottets protokoll, 2016-01-26, § 1
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta att
motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens pågående
utredning.
______________________
2016-02-16 Utdrag till
Kommunfullmäktige Säffle

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§5

Dnr 2015-000647

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering
på Kristinebergsgatan i Åmål
Ärendebeskrivning
Bussbolag som ombesörjer skolskjutsar till och från Kristinebergsskolan har
inkommit med önskemål om att förbättra framkomligheten på vändplatsen i
västra änden av Kristinebergsgatan. När de ska vända bussarna där står det
ofta fordon parkerade som hindrar bussarna från att vända. För att förhindra
detta bör förbud mot att stanna och parkera där införas.
Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande stannande
och parkering på Kristinebergsgatan i Åmål.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll, 2016-01-26, § 2
Yrkanden
Anders Anderberg (SD) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar att
införa endast parkeringsförbud på den aktuella vändplatsen på
Kristinebergsgatan.
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och
fritidsnämnden bifaller 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 bilaga 1492 2016:005.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt
ovanstående beslut.
________________________
2016-02-16 Utdrag till
Teknik- och fritid/gatuchef
Teknik- och fritid/trafikingenjör
Teknik- och fritid/driftledare gatuenheten
Stefan Lenberg, trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§6

Dnr 2015-000440

Lokala trafikföreskrifter om parkering på
Hesselbomsvägen i Åmål
Ärendebeskrivning
Hesselbomsvägens nordöstra del är smal, har begränsad sikt och är skolväg
för gående och cyklande skolbarn. För att öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter, med bibehållen framkomlighet för motorfordon,
behöver parkering förbjudas på ena sidan av gatan på en delsträcka.
Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen teknik- och
fritidsnämnden besluta om lokala trafikföreskrifter gällande parkering på
Hesselbomsvägen i Åmål.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll, 2016-01-26, § 3
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
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 bilaga 1492 2016:001.
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt
ovanstående beslut.
_____________________
2016-02-16 Utdrag till
Sökanden
Teknik och fritid/gatuchef
Teknik och fritid/trafikingenjör
Teknik och fritid/driftledare gatuenheten
Stefan Lenberg, trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Bilaga 2

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§7

Dnr 2015-000477

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering
samt ändamålsplats på Skolgatan i Åmål
Ärendebeskrivning
Åmåls kommun har uppmärksammats om en trafiksäkerhetsbrist på
Skolgatan i Åmål. Det finns behov av att höja trafiksäkerheten och förbättra
framkomligheten för oskyddade trafikanter på den sydvästra delen av gatan.
Det enklaste, billigaste och effektivaste sättet att uppnå ökad trafiksäkerhet
och framkomlighet för oskyddade trafikanter på aktuell plats är att förbjuda
fordon att stanna och parkera på den sydöstra sidan av gatan.
Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen teknik- och
fritidsnämnden besluta om lokala trafikföreskrifter gällande stannande och
parkering samt också ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller
skrymmande gods på Skolgatan i Åmål.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll, 2016-01-26, § 4
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
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 bilaga 1492 2016:003 och 1492
2016:004.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras och
justeras enligt ovanstående beslut.
_____________________
2016-02-16 Utdrag till
Sökanden
Teknik och fritid/gatuchef
Teknik och fritid/trafikingenjör
Teknik och fritid/driftledare gatuenheten
Stefan Lenberg, trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Bilaga 3

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§8

Dnr 2015-000240

Bokslut 2015
Ärendebeskrivning
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med totalt
+ 2 129 tkr vid årets slut, varav + 2 210 tkr avser Säffle och - 81 tkr avser
Åmål.
De avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle redovisar ett underskott med
-181 tkr och Åmål redovisar ett överskott med + 3 048 tkr.
Beslutsunderlag
Bokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta
1. 1 500 tkr från medel till omvandlingsområden (avgiftsfinansierad
vht) omfördelas till återställning efter fiberarbeten i Åmål
(skattefinansierad vht). Nämnden vill uppmärksamma att detta
innebär att en ramförstärkning krävs till de skattefinansierade
verksamheterna för avskrivning och ränta.
Teknik- och fritidsnämnden beslutar för egen del
1. Bokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
godkänns.
2. Överskott med + 756 tkr för VA Säffle bokförs mot den fordran
som finns på abonnentkollektivet.
3. Underskott med - 1 532 tkr för renhållning Säffle bokförs mot den
skuld som finns till abonnentkollektivet. Underskottet avser Säffle
renhållning med - 938 tkr och Östby med - 594 tkr. Från och med
2014 redovisas Östby som en del av renhållningskollektivet i
Säffle.
4. Överskott med + 2 907 tkr för VA Åmål bokförs som en skuld till
Åmåls avgiftskollektiv.
5. Överskott med + 141 tkr för renhållning Åmål bokförs som en
skuld till abonnentkollektivet.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

6. Nämnden godkänner förslag till överflyttning av investeringsmedel
från 2015 till 2016.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta
1. 1 500 tkr från medel till omvandlingsområden (avgiftsfinansierad
vht) omfördelas till återställning efter fiberarbeten i Åmål
(skattefinansierad vht). Nämnden vill uppmärksamma att detta
innebär att en ramförstärkning krävs till de skattefinansierade
verksamheterna för avskrivning och ränta.
Teknik- och fritidsnämnden beslutar för egen del
1. Bokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
godkänns.
2. Överskott med + 756 tkr för VA Säffle bokförs mot den fordran
som finns på abonnentkollektivet.
3. Underskott med - 1 532 tkr för renhållning Säffle bokförs mot den
skuld som finns till abonnentkollektivet. Underskottet avser Säffle
renhållning med - 938 tkr och Östby med - 594 tkr. Från och med
2014 redovisas Östby som en del av renhållningskollektivet i
Säffle.
4. Överskott med + 2 907 tkr för VA Åmål bokförs som en skuld till
Åmåls avgiftskollektiv.
5. Överskott med + 141 tkr för renhållning Åmål bokförs som en
skuld till abonnentkollektivet.
6. Nämnden godkänner förslag till överflyttning av investeringsmedel
från 2015 till 2016.
____________________
2016-02-16 Utdrag till
Kommunfullmäktige Säffle
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§9

Dnr 2015-000320

Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens
verksamhet 2015
Ärendebeskrivning
Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning
och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. Nämnden ska
i samband med årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av
den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering
ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Under året har följande kontroller genomförts:
Kommungemensamma
Ekonomi/Ärendehantering – Kontroll av rutiner för samtliga
bidragsansökningar till myndigheten
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, 2016-01-27
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
internkontrollåtgärderna för år 2015.
___________________
2016-02-16 Utdrag till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§ 10

Dnr 2015-000468

Uppdaterade inventarieförteckningar i bokslut 2015
Ärendebeskrivning
Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god
ekonomisk ordning. Förteckningarna ska 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.
Ks 2014-02-10, § 18 ”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, 2016-02-01
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisad hantering av
inventarieförteckningarna i samband med bokslut 2015.
_____________________
2016-02-16 Utdrag till
Kommunstyrelsen

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§ 11

Dnr 2015-000338

Medborgarförslag om förbud mot tiggeri inom angivet
område - Åmåls kommun
Ärendebeskrivning
En privatperson har den 4 maj 2015 inlämnat ett medborgarförslag vars
intention är att Åmåls kommun inom ett angivet område förbjuder tiggeri.
Förslaget innebär att ett tillägg görs i de lokala ordningsföreskrifterna § 13
som skulle förbjuda tiggeri inom angivet aktuellt område.
Teknik- och fritidsförvaltningen anser att frågan är av principiell vikt och att
Åmåls kommun har att ta ställning till denna. Förvaltningen föreslår därför
att ärendet återremitteras till Åmåls kommun.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-01
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt teknikoch fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar återremittera medborgarförslaget till
Åmåls kommun med hänvisning till ovanstående ståndpunkt.
___________________
2016-02-16 Utdrag till
Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-02-09

Teknik- och fritidsnämnden

§ 12

Dnr 5071

Information om pågående verksamhet inom
administrationen
Ärendebeskrivning
Helen Halvardsson informerar om pågående verksamhet inom
administrationen.
Beslutsunderlag
Muntlig information av Helen Halvardsson
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
___________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 13

Dnr 10085

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, 2016-01-26
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
____________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr 10093

Anmälda handlingar
Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som inkommit till
teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Handlingar presenterade av teknik- och fritidsförvaltningen
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
___________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 10095

Information och rapporter


Christer Törnell (KD) framför önskemål om bättre information och
anvisningar avseende schema för sophämtning.



Anders Anderberg (SD) ställer fråga om vilka regler som gäller för
snöröjning runt sopkärl.



Inger Persson (S) informerar om att hon tillsammans med Marie
Jönsson (M) besökt asylboendet på stadshotellet i Säffle för att dela
ut reflexer och informera om trafikfrågor.

____________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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