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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, Järnvägsgatan 9, Säffle kl 14.00 – 15.35 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Lars Anders Sjögren, miljöstrateg, § 25 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 26-28 
Martin Moberg, vik renhållningschef, § 28 
 
 

 

Justerare Andreas Alerfors (M) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen, 2015-06-08 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 25-29 
 Marianne Nordgren  

 Ordförande  ......................................................................  

 

 Mikael Norén  

 Justerare  .....................................................................................  

 

 Andreas Alerfors   
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Närvarolista 

Namn 

Närvaro 

Närv Frånv 

Ledamöter   

Bengt Mattsson (S) X  

Mikael Norén (S) X  

Bengt Enneby (C)   tjg ers Patrik Karlsson (C)  X 

Andreas Alerfors (M) X  

Joachim Adolfsson (M) X  

   

Ersättare   

Jerome Davidsson (S)  X 

Tommy Lerhman (S)  X 

Patrik Karlsson (C) X  

Thomas Jarlhamre (M)  X 

Patrik Sandvall (M)  X 
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§ 25 Dnr 2015-000275  

Energi- och klimatplan för Säffle kommun med 
målsättningar till år 2020 och 2026 

Ärendebeskrivning 

En arbetsgrupp under ledning av miljöstrategen har tagit fram förslag på en 

energi- och klimatplan med tillhörande mål och åtgärder för Säffle kommun. 

Planen omfattar kommunens egen förvaltning och bolag med mål för 2020 

och 2026. 

Styrning och uppföljning av energi- och klimatplanen ska följa den 

verksamhetsstyrning som har tagits fram för Säffles vision 2026 för att få en 

direkt koppling till verksamhetsplanering och budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Lars Anders Sjögren 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet tagit del av informationen. 

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit av informationen. 

 

________________________ 
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§ 26 Dnr 2014-000404  

Svar på motion om fler parkeringsplatser i Säffle 
centrum 

Ärendebeskrivning 

Olof Olzén (SD) har till Säffle kommunfullmäktige inlämnat en motion, 

daterad 2014-08-25, där han föreslår att Säffle kommun ska ta bort 

busshållplatser längs Östra Storgatan för att få fler parkeringsplatser i 

centrum. Han har också kompletterat motionen med en rättelse 2015-05-08. 

Beslutsunderlag 

Motion från Olof Olzén (SD) 2014-08-25 och 2015-05-08 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-11 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att med 

hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse anses motionen besvarad. 

 

_______________________ 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 

Sammanträdesdatum 

2015-06-02  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2011-000360  

Fartreducerande åtgärder i Örnäsområdet, speciellt 
Gamla Örnäsgatan, Åmål 

Ärendebeskrivning 

Åmåls kommun har under flera års tid fått påstötningar om trafiksituationen 

på och i anslutning till Gamla Örnäsgatan i Åmål. Gamla Örnäsgatan är en 

lokalgata men också en industriväg till handelshamnen och industrierna i 

anslutning till den med tung trafik som följd. Det är också infarten till Örnäs 

camping. 

Öster om Snarhögsvägen har Gamla Örnäsgatan årligen mellan juni och 

augusti hastighetsbegränsningen 30 km/tim. 

Anders Anderberg (SD) yrkade vid sammanträde 2015-05-19, § 52 att 30 

km/tim införs att gälla året runt på Gamla Örnäsgatan öster om 

Snarhögsvägen.  

Nämnden beslutade att frågan om permanent hastighetsbegränsning av 30 

km/tim skulle tas upp på nästkommande arbetsutskott. 

Vid dagens sammanträde informerar Niklas Ekberg om att frågan om 

hastighetsgräns om 30 km/tim redan diskuterades i samband med att förslag 

till införande av 40 km/tim på Gamla Örnäsgatan och Snarhögsvägen togs 

fram. 

Rekommendationen gällande 30 km/tim är numera att man endast skall 

införa denna hastighet i särskilt utsatta trafikmiljöer såsom skolor och 

liknande. Vi anser att östra delen av Gamla Örnäsgatan med camping och 

idrottsplats överensstämmer med denna typ av trafikmiljö men då endast 

under den aktiva perioden med många besökare, det vill säga mellan juni och 

augusti. Inom andra områden där man vill ha låg hastighet är 40 km/tim en 

mer passande hastighet. 

Gatuchefen föreslår därför att man inte ska gå på det yrkade förslaget om att 

30 km/tim ska gälla året om. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av gatuchef Niklas Ekberg 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(9) 

Sammanträdesdatum 

2015-06-02  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

gatuchefens förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avslå yrkandet om att införa 30 

km/tim året runt på Gamla Örnäsgatan öster om Snarhögsvägen. 

 

_____________________ 
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§ 28 Dnr 8795  

Diskussion kring infarten till Östby Miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Diskussion kring infarten till Östby Miljöstation. 

Beslutsunderlag 

- 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att teknik- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att 

inkomma med en tjänsteskrivelse med förslag på förbättringsåtgärder  

avseende infarten till Östby Miljöstation.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

inkomma med en tjänsteskrivelse med förslag på förbättringsåtgärder 

avseende infarten till Östby Miljöstation. 

 

_____________________ 

2015-06-09 Utdrag till 

Teknik och fritid/Martin Moberg 

Teknik och fritid/Niklas Ekberg 
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§ 29 Dnr 3609  

Information och rapporter 

 Helen Halvardsson informerar om att delar av innertaket på 

simhallen i Säffle har rasat ner. Byggtekniker undersöker hur man 

ska gå vidare för att lösa problemet. 

 Mikael Norén (S) informerar om att en styrgrupp för ny simhall i 

Säffle kommer att utses, där eventuellt teknik- och fritidsnämndens 

presidium kommer att ingå. 

 Helen Halvardsson och Mikael Norén var på kommunfullmäktiges 

sammanträde i Åmål den 27 maj och informerade om teknik- och 

fritidsnämndens verksamhet. 

_____________________ 

 


