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Lars-Olof Ottosson (C) ers. Anders Hansson (L)  X          

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) X           
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§ 20 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Törnell (KD) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Christer Törnell (KD) till 

protokolljusterare.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 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.  
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§ 22 Dnr 2020-000105  

Ekonomisk uppföljning efter februari år 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med (– 200 tkr) för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav (- 200 tkr) avser Säffle och +/- 0 

tkr avser Åmål. Underskottet i Säffle avser personalkostnader på simhallen 

där kostnader för timvikarier och OB inte ryms inom befintlig budget. För de 

avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-verksamheten 

(- 500 tkr) och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. I Åmål prognostiserar 

VA-verksamheten (– 1 000 tkr) och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. För 

VA-verksamheten i Säffle finns en tidigare skuld till abonnentkollektivet 

som uppgår till 400 tkr och i Åmål finns motsvarande skuld som uppgår till 1 

700 tkr. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 35,2 Mnkr för 

Säffle 2020 och 12,2 mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2019 är ännu inte 

beslutad och ingår därför inte i ovanstående belopp). Efter februari är 678 tkr 

förbrukat för Säffle och 1 734 tkr för Åmål. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-09 

Prognos efter februari år 2020. 2020-03-09 

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 2020 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter februari månad 2020 godkänns. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Åmål 

Kommunsekreterare Säffle 
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§ 23 Dnr 2019-000050  

Svar på medborgarförslag om anläggning av 
kolonilottsområde i Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom 2019-01-11. Förslagsställaren vill att Åmåls 

kommun anlägger ett kolonilottsområde. Förvaltningen har varit i kontakt 

med Åmåls trädgårdsförening för att sondera om intresse finns att sköta drift 

m.m. Responsen var sval. Utan motpart som kan ansvara för drift förlorar 

förslaget realism, då teknik- och fritidsförvaltningen idag saknar resurser att 

driva ett sådant område.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Bodil Jansson ,2019-01-11 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-01-29 

Protokollsutdrag § 15, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Törnell (KD): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 24 Dnr 2018-000060  

Svar på medborgarförslag om cykelsituationen i Åmåls 
centrum 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Rune Johansson inkom 2018-01-31 om  

cykelsituationen i Åmål centrum. 

Förslaget innebär att cykeltrafik ska förbjudas på Kungsgatan mellan Södra 

skolan och Huset (Södra Långgatan-Lunnegatan) och att cykeltrafik ska 

ledas om via befintliga cykelbanor på Södra Långgatan, Västerlånggatan och 

Lunnegatan.  

Gatuenheten förstår Johanssons förslag om förbud av cykeltrafik på 

Kungsgatan men anser inte att det är befogat att förbjuda cykeltrafik längs 

aktuell sträcka av Kungsgatan. Gatuenheten avser i stället att marknadsföra 

det stråk Johansson föreslår genom att lägga upp kartor med säkra gång- och 

cykelvägar på kommunens hemsida. 

Gatuenheten arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för gående 

och cyklister och då bl.a. genom att göra övergångsställen och passager 

säkrare. 

Gatuenhetens bedömning är att kommunen på sikt bör eftersträva att bygga 

cykelväg längs Kungsgatan mellan Södra Långgatan och Hjeltegatan  och 

Lunnegatan, vilket också är en del i skolvägnätet mellan norra och södra 

Åmål. . I teknik- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget finns 

sedan några år en post för utredning år 2023.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Rune Johansson, 2017-12-05 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-12 

Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på hemsidan. 
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2. Medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till redan pågående 

förbättringsåtgärder för trafiksäkerhet. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

Reservation 

Tommy Lerhman (S) och Hassan Dalo (S) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: 

"Undertecknad reserverar sig mot beslutet att avslå medborgarförslaget om 

att förbjuda cykeltrafik i Åmåls centrum. Vår bestämda uppfattning är att 

inga av förvaltningens redovisade åtgärder kommer att medföra minskad 

olycksrisk".      
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§ 25 Dnr 2018-000452  

Svar på motion om säkrare skolvägar i Åmål 

Ärendebeskrivning 

En  motion om säkrare skolvägar för skolbarn, övriga fotgängare och 

cyklister inkom från Lisbeth Vestlund (L) 2018-04-25.  

Gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med den typ av frågor som 

efterfrågas i motionen. Exempel på detta är Trafikutredning för 

Rösparksområdet 2015-01-15 som inkluderar all typ av trafik till/från 

Rösparkskolan och Södra skolan samt Trafikutredning Rösparkskolan okt 

2015. Som grund för trafiksäkerhetsarbetet finns också Trafiknästanalys 

2003-01-21 som fortfarande är aktuell. 

Vad gäller snöröjning och sandning så ligger redan hela gång- och 

cykelvägnätet med i den högst prioriterade åtgärdskategorin som också 

inkluderar högtrafikerade gator såsom genomfartsleder. 

Önskemålet om att via kartor på kommunens hemsida tydliggöra gång- och 

cykelvägnät och därmed lämpliga skolvägar bör kunna uppfyllas. 

En stor brist i Åmåls gång- och cykelvägnät bedöms vara avsaknaden av 

cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra Långgatan och Lunnegatan, vilket 

också är en del i skolvägnätet mellan norra och södra Åmål. I teknik- och 

fritidsnämndens förslag till investeringsbudget finns sedan några år en 

kostnad för planerad utredning år 2023.  

Beslutsunderlag 

Motion, Lisbeth Vestlund, 2018-04-25 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-12 

Sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder 2012-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram kartor över gång- och 

cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmål kommuns hemsida. 

2. Den del av motionen som avser förbättrad information på kommunens 

hemsida tillstyrks. 
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3. Motionen anses i övrigt besvarad. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 26 Dnr 2020-000106  

Taxor för båtplatser år 2020 i Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Teknik-och fritidsförvaltningen ansvarar för drift och uthyrning av 

båtplatserna i centrala Säffle vid Tingvallastrand samt i Ekenäs båthamn. 

Årligen sker en översyn av taxorna för båtplatser som finansieras enligt 

självkostnadsprincipen.  

Vid Ekenäs har investeringar in nya båtplatser gjorts för att hamnen ska 

kunna nyttjas fullt ut. Hamnbassängen har muddrats, anläggning av nya 

bryggor och en ny parkering har färdigställts. En båtiläggningsplats har 

anlagts och bryggorna har försetts med både vattenposter och elstolpar. 

Antalet båtplatser har utökas från 39 till 61 där samtliga var uthyrda under 

2019. Vid Tingvallastrand finns 32 båtplatser och där var 18 platser uthyrda 

2019.  

För att redovisa en verksamhet i ekonomisk balans förslås en höjning med 

5% för år 2020 för att täcka kostnader för el, underhåll samt avskrivning och 

ränta.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-12 

Förslag till taxor för båtplatser år 2020 i Säffle kommun, 2020-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer föreslagna taxor för uthyrning av 

båtplatser i Säffle att gälla från och med 2020-04-01. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Administrationen Jakob Lindvall 

Fritidschef Viktor Weiberg 
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§ 27 Dnr 2020-000055  

Hållbarhetsplan för Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommuns fullmäktigemål och vision om att leda hållbar utveckling är 

en tydlig signal till invånarna om att kommunens ambitioner är stora. Det har 

dock saknats en sammanhållen plan för hur hållbarhetsarbetet ska fungera i 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-02-10 

Protokollsutdrag § 17, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Teknik- och fritidsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till 

hållbarhetsplan för Säffle kommun. 

2. Säffle kommuns miljöpolicy från år 1996 upphävs. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2020-000021  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning år 2020 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade enligt teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning, 2020-03-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger anmälan till handlingarna.  
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§ 29 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över anmälda 

handlingar.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda handlingar 2020-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger anmälan till handlingarna.  
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§ 30 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson delger aktuell information om 

kommunens hantering av Corona-viruset.  

 


