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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 19 mars 2019 kl 14:00-15:30 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Förvaltningschef Helen Halvardsson §§ 23-35 
Förvaltningsekonom Marie Karlsson § 25 
Gatuchef Niklas Ekberg §§ 26-27 
Handläggare Inge Larsson §§ 28-29 
Fritidschef Viktor Weiberg §§ 30-31 

 

Justerare Mats Ahlstrand (SiV) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2019-03-25 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 23-35 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Fredrik Bengtsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Mats Ahlstrand (SiV)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-26 Datum då anslaget tas ned 2019-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 

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

 

 Nils Ahlqvist  
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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           

Alf Svanström (C) X           

Nina Andersson (M) X           

Mats Ahlstrand (SiV) X           

Bengt Mattsson (S) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Fredrik Bengtsson (S) X           

Tommy Lerhman (S) X           

Barbro Axelsson (S) ers. Hassan Dalo (S)  X          

Ulrika Gundahl (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) X           

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) ers. Gunnar Jansson (M)  X          

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Fredrik Rolfsman (C)  X          

Patrik Karlsson (SiV) X           

Jan Kareliusson (KD) X           

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Urban Karlsson (SD)  X          

Henric Helander (S)  X          

Max Andersson (S)  X          

Hassan Dalo (S) X           

Mikael Nilsson (MP)  X          

Gunnar Jansson (M) X           

Anders Hansson (L) X           

Ove Kaye (SD)  X          
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Ekonomisk uppföljning för teknik- och fritidsnämnden år 2019 .................... 6 
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§ 23 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Mats 

Ahlstrand (SiV) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Mats Ahlstrand (SiV) till 

protokolljusterare.  
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§ 24 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-19 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2019-000040  

Ekonomisk uppföljning för teknik- och fritidsnämnden 
år 2019 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar +/- 0 tkr för de skattefinansierade 

verksamheterna efter februari månad. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar VA-verksamheten 

+/- 0 tkr för Säffle och Åmål. Verksamheten för renhållning prognostiserar - 

150 tkr för Säffle och +/- 0 tkr för Åmål. 

Investeringsuppföljning  

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar inga avvikelser efter februari 

månad.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-03-13 

Ekonomisk uppföljning efter februari för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2019-03-13 

Investeringsuppföljning efter februari för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2019-03-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter februari månad 2019 godkänns 

2. Investeringsuppföljning efter februari månad 2019 godkänns 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Åmåls kommun 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-19 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2019-000084  

Lokala trafikföreskrifter för Billerudsgatan 

Ärendebeskrivning 

Restaurangen som ligger på Billerudsgatan mellan V Storgatan och 

Kaptensgatan i Säffle har önskemål om att parkeringsplatserna på östra sidan 

längs den här sträckan regleras från 15 min till 2 tim med anledning av att 

besökare med fordon ska hinna äta. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 

fritidsförvaltningen att teknik- och fritidsnämnden beslutar lokala 

trafikföreskrifter gällande stannande och parkering på Billerudsgatan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 8, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-03-05 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilaga, 2019-02-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Upphäva Säffle kommuns lokala trafikföreskrifter (1785 2010:196) om 

parkering på Billerudsgatan i Säffle kommun, med stöd av 10 kap. 1 § andra 

stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

2. Anta lokala trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga (1785 2019:001) till 

detta tjänsteyttrande, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276)  

3. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten 
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§ 27 Dnr 2018-000786  

Svar på medborgarförslag om fler parkeringsplatser 
Malmgatan, Sofiagatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att fler 

parkeringsplatser ska anläggas på Malmgatan och Sofiagatan i Åmål. I 

området finns det möjlighet att på gatumark parkera längs med Centralgatan, 

Malmgatan, Sofiagatan, Bergsgatan och på Centralplan. Sammantaget blir 

det betydligt fler än 16 platser.  

I första hand är det fastighetsägaren (Riksbyggen) som bör driva den här 

typen av frågor eftersom de har ansvaret att tillhandahålla parkeringsplatser 

till sina hyresgäster. 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 

medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 9, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-03-05 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-02-25 

Medborgarförslag, Hans Peter Sörensen, 2018-11-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 

medborgarförslaget ska avslås. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 28 Dnr 2019-000071  

Taxa för båtplatser i Säffle år 2019 

Ärendebeskrivning 

Vid Ekenäs har det under år 2018 och 2019 gjorts investeringar för att 

hamnen ska kunna nyttjas fullt ut. Nya taxor för de nya bryggorna i Ekenäs 

hamn har beräknats. För båtplatserna vid Tingvallastrand föreslås taxan 

oförändrad och båtplatserna vid Medborgarhuset tas bort och taxan utgår.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-03-12 

Förslag till taxor för båtplatser i Säffle, 2019-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande att gälla för perioden 1 april – 

15 oktober 2019: 

1. Nya taxor för båtplatserna i Ekenäs hamn, enligt bilaga. 

2. Oförändrad taxa för Tingvallastrand. 

3. Taxan för båtplatserna vid Medborgarhuset utgår. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomisassistent Jakob Lindvall 

Fritidschef Viktor Weiberg 
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§ 29 Dnr 2017-000365  

Svar på uppdrag att utreda frågan om ansvar, roller och 
förutsättningar för en långsiktig djurparksverksamhet i 
Åmål 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Åmål har gett teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att 

utreda frågan om ansvar, roller och förutsättningar för en långsiktig 

djurparksverksamhet i Åmål.  

Utredningen är uppdelad i fyra (4) delar: nulägesbeskrivning, risker och 

brister, framtidsvision och sammanfattning med förslag till nödvändiga  

åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 10, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-03-05 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-02-24 

Protokollsutdrag §113, Kommunstyrelsen i Åmål 2017-05-10 

Rapport och förslag till framtida drift av Åmåls djurpark 2018-03-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna utredningen. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Åmål 
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§ 30 Dnr 2016-000245  

Information - Svar på medborgarförslag om Skatepark i 
Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om skatepark i Åmål inkom från Erik Jensen-Åhl och 

Albin Skott 2016-04-14. Förvaltningen hade därefter flera möten med 

intressenter och berörda, med syftet att undersöka intresset samt bilda en 

förening som ansvarar för driften och underhåll av skateparken. Någon 

förening bildades inte under år 2016, och samma år föreslog därför teknik- 

och fritidsnämnden att kommunfullmäktige i Åmål skulle avslå 

medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2017-01-25. 

Teknik- och fritidsnämnden fick i uppdrag att, i samråd med 

förslagsställarna utreda möjligheten att tillskapa ett område för en enklare 

skatepark, med ett hopp, en ramp, en rail och ett staket. 

Föreningen Åmåls Actionpark bildades under år 2018 med både barn, 

ungdomar och vuxna som medlemmar. Samma år fick teknik- och 

fritidsnämnden medel från regeringen för att möjliggöra kostnadsfria 

lovaktiviteter för barn och unga. En del av dessa medel, samt föreningen 

Åmåls actionparks arbetsinsatser, resulterade under sommaren i att moduler 

för en enklare skatepark har kommit till stånd. Förvaltningen för dialog med 

tillväxtenheten i Åmål för att lösa lokaliseringsfrågan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 11, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-03-05 

Medborgarförslag, Eric Jensen-Åhl och Albin Skott, 2016-04-15 

Protokollsutdrag §8, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 31 Dnr 2019-000129  

Information - arbetet med nya riktlinjer för 
föreningsbidrag 

Ärendebeskrivning 

Med bakgrund av revisorernas grundläggande granskning av teknik- och 

fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag 2018-04-12, gav teknik- och 

fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till nya 

riktlinjer. 

Arbetsutskottet genomförde en workshop 2018-05-28, som resulterade i en 

huvudsaklig viljeinriktning för förvaltningen att arbeta utifrån. De nya 

riktlinjerna ska bland annat tydliggöra målgrupper, allmänna bestämmelser 

och rutiner för återrapportering och kontroll för föreningsbidragen. 

Förvaltningen redogör muntligt för hur arbetet med riktlinjerna fortskrider.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 12, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-03-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 32 Dnr 2019-000110  

Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens 
arbetsutskott efter Patrik Karlsson (C) 

Ärendebeskrivning 

Val av ny ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott efter Patrik 

Karlsson (C).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Enneby (C): Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Alf Svanström 

(C) till ersättare för Bengt Enneby (C) i teknik- och fritidsnämndens 

arbetsutskott.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Alf Svanström (C) till ersättare för 

Bengt Enneby (C) i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret Säffle 
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§ 33 Dnr 2019-000029  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 2019 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 34 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 35 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Mats Ahlstrand (SiV) ställer en fråga om ansvaret för städning av Säffle 

centrum, och vem/vilka som ansvarar för denna. Förvaltningschef Helen 

Halvardsson och gatuchef Niklas Ekberg svarar att primärt 

Arbetsmarknadsenheten AME samt vissa föreningar ansvarar för städningen 

vardagar och helger. 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om utbildningsdagen i Åmål 

26 mars.  

 


