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Beslutande Ledamöter 
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 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 121-124 Förvaltningsekonom Marie Karlsson 
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Justerare  

Justeringens plats och tid Säffle stadshus, 2019-12-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 .......................................................................................  Paragrafer §§ 118-133 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 
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 Fredrik Bengtsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Lars Olof Ottoson (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
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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           

Bo Augustsson (S) ers. Inger Persson (S)  X          

Jerome Davidsson (S) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Fredrik Bengtsson (S) X           

Tommy Lerhman (S) X           

Barbro Axelsson (S) X           

Christina Johansson (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) X           

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) X           

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Putte Grötting (C)  X          

Patrik Karlsson (SiV)  X          

Jan Kareliusson (KD)  X          

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

- (SD) - -          

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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§ 118 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Lars Olof 

Ottosson (C) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Lars Olof Ottosson (C) till 

protokolljusterare.      
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§ 119 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens 

föredragningslista med följande tillägg och revideringar: 

1. Taxor för planhyror Säffle år 2020 blir ny punkt fyra på dagordningen. 

2. Taxor för planhyror Åmål år 2020 blir ny punkt fem på dagordningen. 

3. Taxor för sporthallar Säffle år 2020 blir ny punkt sex på dagordningen. 

4. Taxor för sporthallar Åmål år 2020 blir ny punkt sju på dagordningen. 

5. Ärende nio Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering för 

rörelsehindrade på Cedern 6 i Åmål utgår och behandlas på nästa 

sammanträde.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista med 

följande tillägg: 

1. Taxor för planhyror Säffle år 2020 blir ny punkt fyra på dagordningen. 

2. Taxor för planhyror Åmål år 2020 blir ny punkt fem på dagordningen. 

3. Taxor för sporthallar Säffle år 2020 blir ny punkt sex på dagordningen. 

4. Taxor för sporthallar Åmål år 2020 blir ny punkt sju på dagordningen.  

5. Ärende nio Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering för 

rörelsehindrade på Cedern 6 i Åmål utgår och behandlas på nästa.  
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§ 120 Dnr 2019-000040  

Ekonomisk uppföljning för teknik- och fritidsnämnden 
år 2019 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning görs regelbundet och är en viktig del av nämndens 

ekonomiska styrning. 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med (–800 tkr) för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav +175 tkr avser Säffle och         

(-975 tkr) avser Åmål. För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle 

prognostiserar VA-verksamheten (-100 tkr) och renhållningsverksamheten (-

450 tkr). I Åmål prognostiserar VA-verksamheten +500 tkr och 

renhållningsverksamheten (-1 100 tkr).  

Investeringsuppföljning 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 37,9 Mnkr för 

Säffle 2019 och 22 mnkr för Åmål. Efter november är 17,3 Mnkr förbrukat 

för Säffle och 12,7 Mnkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-12-06 

Ekonomisk prognos efter november för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2019-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter november månad 2019 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter november månad 2019 godkänns. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Åmål 

Kommunledningskontoret Säffle 
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§ 121 Dnr 2019-000551  

Taxa för planhyror i Säffle år 2020 

Ärendebeskrivning 

Taxan för uthyrning av fotbollsplaner har tidigare reviderats årligen men 

sedan 2017 har taxan varit oförändrad. Inför 2020 är det skäligt att höja 

taxan med 3 % med hänsyn tagen till att inflationstakten varit 3,7 % under 

åren 2018-2019 samt att det är i nivå med tidigare års höjningar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilaga, 2019-12-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer föreslagna taxor för uthyrning av 

planer i Säffle att gälla från och med 2020-01-01. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Webbkoordinator 
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§ 122 Dnr 2019-000552  

Taxa för planhyror i Åmål år 2020 

Ärendebeskrivning 

Taxan för uthyrning av fotbollsplaner har tidigare reviderats årligen men 

sedan 2017 har taxan varit oförändrad. Inför 2020 är det skäligt att höja 

taxan med 3 % med hänsyn tagen till att inflationstakten varit 3,7 % under 

åren 2018-2019 samt att det är i nivå med tidigare års höjningar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilaga, 2019-12-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer föreslagna taxor för uthyrning av 

planer i Åmål att gälla från och med 2020-01-01. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Webbkoordinator 
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§ 123 Dnr 2019-000553  

Taxa för sporthallar i Säffle år 2020 

Ärendebeskrivning 

Taxan för idrottshallar har tidigare reviderats årligen men sedan 2017 har 

taxan varit oförändrad. Inför 2020 är det skäligt att höja taxan med 3 % med 

hänsyn tagen till att inflationstakten varit 3,7 % under åren 2018-2019 samt 

att det är i nivå med tidigare års höjningar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-12-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna taxor för 

idrottshallar i Säffle att gälla från och med 2020-01-01. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Webbkoordinator 
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§ 124 Dnr 2019-000554  

Taxa för sporthallar i Åmål år 2020 

Ärendebeskrivning 

Taxan för idrottshallar har tidigare reviderats årligen men sedan 2017 har 

taxan varit oförändrad. Inför 2020 är det skäligt att höja taxan med 3 % med 

hänsyn tagen till att inflationstakten varit 3,7 % under åren 2018-2019 samt 

att det är i nivå med tidigare års höjningar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-12-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna taxor för 

idrottshallar i Åmål att gälla från och med 2020-01-01. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Webbkoordinator 
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§ 125 Dnr 2019-000534  

Lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i en viss 
riktning på Tuvagatan i Säffle  

Ärendebeskrivning 

Tuvagatan i Säffle är mycket smal gata och medför begränsningar i 

framkomlighet när vi tillåter parkering på båda sidor. I korsningen 

Tuvagatan/Näsvägen är sikten mycket dålig och upplevs inte trafiksäker. 

Gatuenheten föreslår att del av Tuvagatan enkelriktas för att förbättra 

framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan.   

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 förbud mot att 

köra i en viss riktning på Tuvagatan i Säffle. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande med bilaga, 2019-12-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket 10 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) lokala 

trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga (1785 2019:027) till detta 

tjänsteyttrande  

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut.  

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Boende utmed Tuvagatan 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten 
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§ 126 Dnr 2019-000535  

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 
för rörelsehindrade på Cedern 6 i Åmål  

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår och behandlas på nästa sammanträde.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr 2019-000485  

Beslut om ledarstipendiat Åmål 2019 

Ärendebeskrivning 

Kommunen vill med ledarstipendiet uppmärksamma det goda ideella 

föreningsarbete som varje dag genomförs i kommunen. 

Föreningar verksamma i Åmåls kommun kan föreslå kandidater. 

För att erhålla stipendiet ska föreningens kandidat ha tagit initiativ till god 

verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Särskild 

hänsyn tas till verksamhet för barn och ungdomar. Föreslagen kandidat ska 

inte ha yrkesliknande anställning inom föreningen.  

Beslutsunderlag 

Nomineringar till ledarstipendium 2019 Åmål 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Hedlund (BMS Åminton) till Åmåls ledarstipendiat år 2019.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Tommy Hedlund (BMS Åminton) 

till Åmåls ledarstipendiat år 2019.  
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§ 128 Dnr 2019-000486  

Beslut om ledarstipendiat Säffle 2019 

Ärendebeskrivning 

Kommunen vill med ledarstipendiet uppmärksamma det goda ideella 

föreningsarbete som varje dag genomförs i kommunen. 

Föreningar verksamma i Säffles kommun kan föreslå kandidater. 

För att erhålla stipendiet ska föreningens kandidat ha tagit initiativ till god 

verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Särskild 

hänsyn tas till verksamhet för barn och ungdomar. Föreslagen kandidat ska 

inte ha yrkesliknande anställning inom föreningen.  

Beslutsunderlag 

Nomineringar till ledarstipendium 2019 Säffle 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Persson (Move it dansförening) till Säffles ledarstipendiat år 2019.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Anneli Persson (Move it 

dansförening) till Säffles ledarstipendiat år 2019.  
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§ 129 Dnr 20560  

Information om Kritik på teknik år 2019 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om resultatet av enkätundersökningen Kritik på 

teknik år 2019. 

Undersökningen syftar till att få svar på hur invånarna ser på kommunens 

tekniska service och verksamheter, och genomförs av SKL Sveriges 

kommuner och landsting. Resultaten från enkäterna i Säffle och Åmål blir ett 

underlag för nämndens verksamhetsplanering.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av Kritik på teknik år 2019, 2019-08-22 

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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§ 130 Dnr 2018-000455  

Uppdrag om begränsning av trafik i Åmåls centrum 

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2018 upplevde invånare och företag i Åmåls centrum 

problem med musikspelande bilekipage. Även boende längs 

Måkebergsvägen samt besökande turister vid småbåtshamnen upplevde stora 

problem, då spelningar och bilkörningar ägde rum på vardagar och nattetid. 

I oktober 2018 fattade teknik- och fritidsnämnden beslut om att begränsa 

trafiken längs Kungsgatan och Måkebergsvägen under en prövoperioden 

januari-september 2019. 

En utvärdering visar att boende och företag är nöjda med begränsningen och 

tycker att den har fått önskad effekt. Utvärderingen visar också att ungefär 

60 % tycker det blivit bättre även om problem kvarstår. Resterande 40 %  

upplever inte något problem. 

2019-11-06 fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå teknik- och 

fritidsnämnden att genomförda begränsningar av trafiken längs Kungsgatan 

och Måkebergsvägen ska kvarstå under år 2020.  

Beslutsunderlag 

§ 239 Protokollsutdrag, kommunstyrelsen Åmål, 2019-11-06 

§ 139 Protokollsutdrag, teknik- och fritidsnämnden, 2018-12-18 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att 

vidta åtgärder som gör att genomförda begränsningar av trafiken längs 

Kungsgatan och Måkebergsvägen kvarstår under år 2020.  

Beslut 

Teknik- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder som gör att 

genomförda begränsningar av trafiken längs Kungsgatan och 

Måkebergsvägen kvarstår under år 2020. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 

Gatuchef 
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Trafikingenjör 
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§ 131 Dnr 2019-000029  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 2019 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade enligt 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.  

Protokollsanteckning 
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§ 132 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över 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.  

Protokollsanteckning 

      

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Lars Olof Ottosson (C) informerar om ett biogasmöte som kommer att hållas 

16 januari i Tveta. Arrangör är LRF, Gasefuels AB och Jordbruksverket.     
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