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Tfnau § 1 Dnr Tfnsa 2011-000034 

Förslag om att större nöjesarrangemang typ Stortorgsfesten  

hänvisas till markområdet norr om Medborgarhuset fr o m  

våren 2011 

 
Ärendebeskrivning 

 

Efter diskussion mellan representanter från teknik- och fritidsförvaltningen, 

kulturförvaltningen, miljö- och bygg, näringslivsenheten och polisen föreslår teknik- 

och fritidsförvaltningen att nöjesevenemang typ torgfester, rockkonserter och liknande 

i första hand inte ska arrangeras på Stortorget utan i stället hänvisas till området norr 

om Medborgarhuset. Övriga arrangemang såsom ljusfest, handelsevenemang m m bör 

dock fortfarande förläggas på Stortorget med omnejd. 

 

Ärendet kommer att behandlas parallellt av både teknik- och fritidsnämnden och 

kulturnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-18 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att nöjesarrangemang typ torgfest,  

rockkonserter och liknande hänvisas till markområdet norr om Medborgarhuset  

fr o m våren 2011 och att ytan upplåts av kulturförvaltningen i samråd med teknik- 

och fritidsförvaltningen och Säfflebostäder. 

 

_____________________ 
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Tfnau § 2 Dnr Tfnsa 2011-000021 

Hemställan om att klassa om Hammarsgatan i Åmål från 

bärighetsklass BK 1 till BK 2 

 
Ärendebeskrivning 
 

En privatperson har i skrivelse till Åmåls kommun beskrivit de problem han upplever 

på grund av tung trafik på Hammarsgatan. 

 

Han anser att gatan inte uppfyller krav på bärighet och att den tunga trafiken kör för 

fort samtidigt som skyltning av gällande hastighet saknas. Vidare anser han att den 

tunga trafiken orsakar vibrationer i byggnaderna som leder till skador som enligt 

honom bör ersättas av kommunen. Han säger också att asfalten uppvisar sprickor som 

tydligt visar att gatan inte har bärighet för den tunga trafiken. 

 

Beslutsunderlag 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-31 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden ger förvaltningen uppdrag att genomföra föreslagna 

utredningar och mätningar och samtidigt informera berörd person om detta. 

 

______________________
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Tfnau § 3 Dnr Tfnsa 2011-000008 

Fördelning av bidragskonto vht 451 

 
Ärendebeskrivning 

 

Ett förslag till fördelning av konto vht 451 för år 2011 har upprättats. Enligt 

bidragsreglerna har nämnden möjlighet att inför varje år besluta om hur 

bidragsarternas budget inbördes skall fördelas. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-10 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fördela 2011 års föreningsstöd enligt upprättat 

förslag. 

 

_____________________
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Tfnau § 4 Dnr Tfnsa 2011-000037 

Fördelning av driftbidrag till föreningar i Åmåls kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 

Ett förslag till fördelning av driftbidrag till föreningar i Åmåls kommun har  

upprättats. Driftbidragen utbetalas till föreningar som utför arbete på våra 

gemensamma idrottsanläggningar i Åmåls kommun. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-02-07 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fördela driftbidragen i enlighet med upprättat 

förslag. 

 

_______________________
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Tfnau § 5 Dnr Tfnsa 2011-000006 

Medverkande i förstudie rörande ställplatser för husbilar 

 
Ärendebeskrivning 
 

Säffle kommun har fått en förfrågan från Uvåns Näringslivscenter om att medverka  

i en förstudie angående ställplatser för husbilar i Värmland. Husbilsturismen växer 

årligen och är en bransch med stor potential och köpkraft och Säffle kommun och 

Värmland har nu chansen att fånga upp en ytterligt attraktiv målgrupp av besökare. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-10 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att, i samarbete med kommunledningskontoret, 

medverka i förstudie gällande ställplatser för husbilar i Säffle kommun samt att 

medfinansiering av förstudien sker genom egen tid av förvaltningens personal. 

 

____________________



 PROTOKOLL 7(13) 
 Teknik- och fritidsnämndens 

  arbetsutskott 

 2011-02-08 

 ________________________________________________________________________________________________________  
   
   
……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 
Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 

   
 

 

 

Tfnau § 6 Dnr Tfnsa 2011-000036 

Folkhälsoplanen i teknik- och fritidsnämndens verksamhet  

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige antog 2009-12-14, § 206 folkhälsoplan för Säffle kommun för 

åren 2010 – 2012.  

 

Teknik- och fritidsförvaltningen redovisar sina mål och uppfyllelse för år 2010 och 

nya verksamhetsmål för det kommunala folkhälsoarbetet inom de insatsområden som 

berör teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

 

De prioriterade områdena som teknik- och fritidsnämnden är delaktiga i är: 

 

Målområde 1:    Delaktighet och inflytande i samhälle 

Målområde 9:    Ökad fysisk aktivitet 

Målrområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel 

Målrområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika 

                           och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-28 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisning av mål och utfall för år 

2010 samt att till folkhälsorådet rapportera måluppfyllelse och mål för innevarande år. 

 

_____________________ 
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Tfnau § 7 Dnr Tfnsa 2011-000035 

Konstgräsplan i Säffle kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 

Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Säffle Fotbollsallians aktivt 

arbetat för att det ska komma till stånd en konstgräsplan i Säffle kommun. Syftet är  

att avlasta befintliga gräsplaner och många kommuner satsar nu på fullstora 

konstgräsplaner för att underlätta för föreningarna att kunna bedriva sin verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-01-28 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar genomföra en upphandling enligt det kommunala 

upphandlingsreglementet av en konstgräsplan i Säffle kommun. 

 

______________________ 
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Tfnau § 8 Dnr Tfnsa 2011-000038 

Delegeringsordning för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 
Ärendet utgår. 

 

______________________
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Tfnau § 9 Dnr Tfnsa 2011-000015 

Förslag till attestordning för teknik- och fritidsnämnden 

 
Ärendet utgår. 

 

____________________
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Tfnau § 10 Dnr Tfnsa 2011-000046 

Motion angående avverkning av tätortsnära skogar 

 
Ärendebeskrivning 
 

Ann Mlakar (S) med flera inkom 13 december 2010 med en motion där de yrkar att 

arbetet med att förnya liggande skogsbruksplan påbörjas så snart möjligt, att fram tills 

den nya planen är antagen ska ingen avverkning ske, att man på en karta tydligt 

markerar de tätortsnära skogarna och att det utreds om inkomsterna från avverkning 

inom de tätortsnära skogarna ska tillfalla kommunen och inte en enskild nämnd.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 24 januari 2011, § 15 att remittera motionen 

till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Svar på motionen ska inkomma till 

kommunstyrelsen senast 30 april 2011. 

 

Beslutsunderlag 
 

Motion från Ann Mlakar m fl, 2010-12-13 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2011-01-24, § 15 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar remittera motionen till teknik- och 

fritidsförvaltningen för beredning i samråd med kommunledningskontoret.  

 

Beslut 
 

Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till teknik- och fritidsförvaltningen för 

beredning i samråd med kommunledningskontoret. 

 

____________________ 

2011-02-14 Utdrag till 

Teknik- och fritid/Inge Larsson 

Teknik- och fritid/Gunnar Ericson 
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Tfnau § 11  Dnr Tfnsa 2011/000050 

 

Avsägelse från Jan Hagelbrand (C) från uppdraget som  

ledamot i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
Ärendebeskrivning 
 

Avsägelse från Jan Hagelbrand (C) från uppdraget som ledamot i teknik- och 

fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 
 

Avsägelse från Jan Hagelbrand (C), 2011-02-08 

 

Yrkanden 
 

Roger Carlson (S) yrkar att arbetsutskottet godkänner avsägelsen. 

 

Beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner avsägelsen. 

 

___________________ 
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Tfnau § 12   Dnr Tfnsa 

 

Information och rapporter 
 

 Erik Blakstad framför önskemål om en organisationsplan för den nya 

nämnden, en ekonomisk analys till nämndsammanträdet den 22 februari 

samt en karta över Åmål. 

 

____________________ 

 


