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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden
Plats och tid

Lilla Bräcke loge, Ånimskog, tisdagen den 21 juni 2016 kl 12.30-14.15

Ajourneringar

-

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande

Helen Halvardsson, förvaltningschef
Emma Lindkvist, nämndesekreterare
Marianne Nordgren, nämndsekreterare
Margareta Ahl, städchef, § 59
Philip Hagström, trafikingenjör, § 60-63§
Lars Anders Sjögren, miljöstrateg, § 65-66
Veronica Carlsson Ulff, renhållningschef,
§ 64-66

Justerare

Mats Alhstrand (SiV)

Justeringens plats och tid

Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-06-29 kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

Emma Lindkvist
Ordförande

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

Justerare

........................................................................................
Mats Ahlstrand

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

Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-06-21

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och fritidsförvaltningen, administration

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

........................................................................................
Emma Lindkvist

2016-07-22

§§ 57-71
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro
§
Närv Frånv Ja

Namn
Ledamöter
Bengt Enneby (C)
Patrik Karlsson (C)
Andreas Alerfors (M)
Mats Ahlstrand (SiV)
Anders Anderberg (SD) Tjg ers Leif Pettersson
(SiV)
Bengt Mattsson (S) tjg ers Inger Persson
Jerome Davidsson (S)
Mikael Norén (S)
Tommy Lerhman (S) tjg ers Michel Henriksson
Peter Olsson (V)
Niklas Johansson (C) tjg ers Anders Hansson
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)
Michael Henriksson (S)
Christoffer Karlsson (MP)
Peter Håkansson (C)
Anders Hansson (L)
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

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

Ärendelista
§ 57

Dnr 10668

Val av protokolljusterare .................................................................................. 4
§ 58

Dnr 10096

Fastställande av dagens föredragningslista ................................................... 5
§ 59

Dnr 5484

Information om pågående verksamhet inom städenheten............................. 6
§ 60

Dnr 2016-000194

Lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på
Dungvägen i Säffle ............................................................................................ 7
§ 61

Dnr 2016-000168

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplatsen på
Vintergatan i Säffle............................................................................................ 8
§ 62

Dnr 2016-000169

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplatsen på
Nygatan i Säffle ................................................................................................. 9
§ 63

Dnr 2016-000170

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplats på
Sifhällagatan i Säffle ....................................................................................... 10
§ 64

Dnr 6982

Information om pågående verksamhet inom renhållningsenheten ............. 11
§ 65

Dnr 2011-000557

Samråd av förslag till avfallsplan år 2017-2022 Säffle och Åmåls
kommuner ....................................................................................................... 12
§ 66

Dnr 11155

Miljöpåverkan till följd av förslagen avfallsplan år 2017-220 Säffle
och Åmåls kommuner..................................................................................... 13
§ 67

Dnr 2016-000090

Ekonomisk uppföljning efter maj 2016 .......................................................... 14
§ 68

Dnr 2016-000284

Taxor för gästhamnen i Åmål år 2016 ............................................................ 15
§ 69

Dnr 11211

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens
delegeringsordning......................................................................................... 17
§ 70

Dnr 11212

Anmälda handlingar........................................................................................ 18
§ 71

Dnr 10711

Information och rapporter .............................................................................. 19

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 57

Dnr 10668

Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att Mats Ahlstrand (SiV) utses till
protokollsjusterare.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utse Mats Ahlstrand (SiV) till
protokollsjusterare.
_______________________________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 58

Dnr 10096

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

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 59

Dnr 5484

Information om pågående verksamhet inom
städenheten
Ärendebeskrivning
Margareta Ahl informerar om pågående verksamhet inom städenheten.
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.
___________________________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 60

Dnr 2016-000194

Lokala trafikföreskrifter om parkering för
rörelsehindrade på Dungvägen i Säffle
Ärendebeskrivning
Säffle kommun har mottagit önskemål om en till handikappsparkeringsplats
vid Tingvallaskolan i Säffle.
För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta
om lokal trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och
fritidsförvaltningen att teknik- och fritidsnämnden beslutar om lokala
trafikföreskrifter på Dungvägen i Säffle.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningen tjänsteyttrande, 2016-05-13
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 26
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 §
andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) lokala
föreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2016:019 till detta tjänsteyttrande.
__________________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Gatuchef
Trafikingenjör
Driftledare, gatuenheten
Stefan Lenberg, Trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 61

Dnr 2016-000168

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplatsen
på Vintergatan i Säffle
Ärendebeskrivning
I Vintergatans västra ände finns en vändplats. Funktionen på vändplatsen
kan inte upprätthållas om fordon parkerar på vändplatsen. För att reglera
trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta om lokala
trafikföreskrifter.
Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter för parkering på
vändplatsen på Vintergatan i Säffle.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-04-21
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 29
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276) lokala föreskrifter på Vintergatan i Säffle enligt bilaga
1785 2016:015 till detta tjänsteyttrande.
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt
ovanstående beslut.
____________________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Gatuchef
Trafikingenjör
Driftledare, gatuenheten
Stefan Lenberg, Trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 62

Dnr 2016-000169

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplatsen
på Nygatan i Säffle
Ärendebeskrivning
I Nygatans södra ände finns en vändplats. Funktionen på vändplatsen kan
inte upprätthållas om fordon parkerar på vändplatsen. För att reglera trafik i
samband med ovanstående behöver kommunen besluta om lokala
trafikföreskrifter.
Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter för parkering på
vändplatsen på Nygatan i Säffle.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-04-21
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 28
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276) lokala föreskrifter på Nygatan i Säffle enligt bilaga 1785
2016:016 till detta tjänsteyttrande.
2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage enligt ovanstående
finns monterade när föreskrifterna träder i kraft.
_____________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Gatuchef
Trafikingenjör
Driftledare, gatuenheten
Stefan Lenberg, Trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 63

Dnr 2016-000170

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplats på
Sifhällagatan i Säffle
Ärendebeskrivning
På Sifhällagatan, omedelbart öster om Näsvägen, finns en vändplats.
Funktionen på vändplatsen kan inte upprätthållas om fordon parkerar på
vändplatsen. För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver
kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter.
Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter för parkering på
vändplatsen på Sifhällagatan i Säffle.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-04-21
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 27
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276) lokala föreskrifter på Sifhällagatan i Säffle enligt bilaga
1785 2016:017 till detta tjänsteyttrande.
2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage enligt ovanstående
finns monterade när föreskrifterna träder i kraft.
___________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Gatuchef
Trafikingenjör
Driftledare, gatuenheten
Stefan Lenberg, Trafikkonsult

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 64

Dnr 6982

Information om pågående verksamhet inom
renhållningsenheten
Ärendebeskrivning
Veronica Carlsson Ulff informerar om pågående verksamhet inom
renhållningsenheten.
Beslutsunderlag
Muntlig information.
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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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 65

Dnr 2011-000557

Samråd av förslag till avfallsplan år 2017-2022 Säffle
och Åmåls kommuner
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har bearbetat och reviderat förslag till avfallsplan efter den
utställning som gjordes i januari år 2015. Förslag på avfallsplan ska skickas
ut för samråd med tillsynmyndigheter och särskilt berörda innan den åter
ställs ut för allmänheten.
Enligt Miljöbalken (1998:808) ska kommunen ha en kommunal
renhållningsordning som består av en renhållningsföreskrift och en
avfallsplan. Renhållningsföreskriften innehåller de föreskrifter som reglerar
hur hushållsavfall ska hanteras och sorteras i kommunen.
Renhållningsföreskriften för Säffle och Åmåls kommuner antogs av
respektive kommuns kommunfullmäktige under våren 2015.
Syftet med avfallsplanen och dess mål är att den ska bidra till att uppfylla de
nationella miljömålen och mål inom miljö- och avfallsområdet på EU-nivå.
Under vintern 2015 ställdes förslag på avfallsplan år 2015-2020 ut för
allmänheten. Två yttranden kom in och förvaltningen har reviderat förslaget
ut efter de synpunkter som då inkom.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänstyttrande, 2016-05-31
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 31
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslagen avfallsplan skickas för
samråd med tillsynmyndigheter och särskilt berörda innan den åter ställs ut
för allmänheten.
_______________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Renhållningschef

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 66

Dnr 11155

Miljöpåverkan till följd av förslagen avfallsplan år 2017220 Säffle och Åmåls kommuner
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har bearbetat och reviderat förslag till avfallsplan för Säffle
och Åmåls kommuner. Ansvarig nämnd ska besluta om planen innebär en
betydande miljöpåverkan eller ej. Förslag till avfallsplan ska sedan skickas
för samråd med tillsynsmyndigheter och övriga berörda innan den åter lyfts i
nämnden för beslut om utställning för allmänheten.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-05-31
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 32
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att förslag till avfallsplan år 2017-2022
inte innebär en betydande miljöpåverkan och att således ingen utökad
miljökonsekvensbeskrivning krävs.
____________________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Renhållningschef

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 67

Dnr 2016-000090

Ekonomisk uppföljning efter maj 2016
Ärendebeskrivning
De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar totalt ett resultat på
+ 300 tkr, varav Säffle + 200 tkr och Åmål + 100 tkr vid årets slut.
Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle förväntas redovisa ett överskott
med + 150 tkr och vatten- och avloppsverksamheten i Åmål ett överskott
med + 600 tkr.
Renhållningsverksamheten i Säffle prognostiserar ett underskott på - 600 tkr
vid årets slut medan renhållningsverksamheten i Åmål prognostiserar ett
överskott med + 150 tkr. Östbys verksamhet prognostiserar i nuläget ett
underskott på - 550 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport för Teknik- och fritidsnämnden efter maj år 2016,
2016-06-10.
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden godkänner den
ekonomiska uppföljningen efter maj 2016.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter
maj 2016.
____________________________
2016-06-27 Utdrag till
Kommunstyrelsen Åmål
Kommunstyrelsen Säffle

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

§ 68

Dnr 2016-000284

Taxor för gästhamnen i Åmål år 2016
Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för
gästhamnen i Åmål. I Åmål föreslås följande taxor för gästhamnen för år
2016:
Högsäsongspriser från midsommar 24/6 - 7/8, 200 kr/dygn.
Övriga tider före och efter högsäsong föreslås 150 kr/dygn.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-05-23
Arbetsutskottets protokoll, 2016-06-07, § 30
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Anders Hansson (L) yrkar att taxan för gästhamnen i Åmål år 2016 fastställs
till 200 kr för första dygnet och resterande dygn till 150 kr under högsäsong.
Anders Hansson (L) yrkar som ett tilläggsyrkande att teknik- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning med statistik
över hur besöken i gästhamnarna i Säffle och Åmåls kommuner ser ut under
en säsong till nämnden senast 2016-12-31. Detta ska ligga till grund inför
beslut om taxor för år 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer teknik- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag mot
Anders Hanssons (L) yrkande och finner att teknik- och fritidsnämnden
bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition om teknik- och fritidsnämnden vill bifalla
eller avslå Anders Hanssons (L) tilläggsyrkande och finner att teknik- och
fritidsnämnden bifaller Anders Hanssons (L) tilläggsyrkande.
Beslut
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor för
gästhamnen i Åmål för år 2016.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-21

Teknik- och fritidsnämnden

2. Teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
utredning med statistik över hur besöken i gästhamnarna i Säffle och
Åmåls kommuner ser ut under en säsong till nämnden senast
2016-12-31. Detta ska ligga till grund inför beslut om taxor för
år 2017.
________________________________________
2016-06-27 Utdrag till
Fritidschef
Driftledare fritid
Turismutvecklare, Åmåls kommun
Segelsällskapet Åmålsviken, SSÅV

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 11211

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 tjänsteyttrande, 2016-06-13.
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
_______________________
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Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 70

Dnr 11212

Anmälda handlingar
Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna
anmälda handlingar.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-06-13
Yrkanden
Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av
informationen.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
____________________________
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Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fritidsnämnden

§ 71

Dnr 10711

Information och rapporter
Emma Lindkvist informerade att olika styrdokument finns tillgängliga i
läsplattan.
Den nya ersättaren Michael Henriksson (S) hälsades välkommen till
nämnden.
Ledamöterna i arbetsutskottet informerar om deras studieresa i maj 2016.
Syftet med resan var att öka kunskapen om kultur- och fritidssektorns roll för
ökad livskvalitet och ökad attraktionskraft. I år fokuserades det på
integrationsfrågan.
Marianne Nordgren avtackas då detta var hennes sista nämndsmöte.
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