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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, tisdagen den 26 januari 2016 kl 14:00-14:45 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Mikael Norén (S), Ordförande 
Andreas Alerfors (M), 1:e vice ordförande, tjg ers Thomas Jarlhamre (M) 
Bengt Mattsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Joachim Adolfsson (M), ingen ersättare 

 
 

   
 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Inge Larsson, fritidschef, § 1 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 2-4 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Bengt Mattsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-02-01 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 1-7 

 Marianne Nordgren  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Bengt Mattsson  
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§ 1 Dnr 2015-000655  

Svar på motion om ställplatser för husbilar med 
laddningsmöjlighet 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har genom Bengt Enneby m fl 2015-12-14 inlämnat en motion 

i rubricerat ärende. Motionens intention är att behovet av ställplatser för 

husbilar är stort och Säffle har behov av fler med bra centralt läge. 

Motionärerna föreslår Kanalparken som lämplig plats med sin närhet till 

centrum. De vill därför att boulebanorna flyttas till platsen där scenen är 

placerad och att nuvarande placering av boulebanorna blir nya ställplatser 

med laddningsstolpar. 

Teknik- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2015-09-22, § 90 

att utreda lämpliga platser för ställplatser i centrala Säffle. 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden föreslå 

kommunfullmäktige i Säffle besluta att motionen anses besvarad med 

hänvisning till förvaltningens pågående utredning.  

Beslutsunderlag 

Motion från Centerpartiet, 2015-12-14 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-13 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta att 

motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens pågående 

utredning. 

 

_______________________  
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§ 2 Dnr 2015-000647  

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 
på Kristinebergsgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Bussbolag som ombesörjer skolskjutsar till och från Kristinebergsskolan har 

inkommit med önskemål om att förbättra framkomligheten på vändplatsen i 

västra änden av Kristinebergsgatan. När de ska vända bussarna där står det 

ofta fordon parkerade som hindrar bussarna från att vända. För att förhindra 

detta bör förbud mot att stanna och parkera där införas. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknik- 

och fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande stannande 

och parkering på Kristinebergsgatan i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Åmål enligt bilaga 1492 2016:005. 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

________________________   Bilaga 1  
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§ 3 Dnr 2015-000440  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Hesselbomsvägen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Hesselbomsvägens nordöstra del är smal, har begränsad sikt och är skolväg 

för gående och cyklande skolbarn. För att öka trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter, med bibehållen framkomlighet för motorfordon, 

behöver parkering förbjudas på ena sidan av gatan på en delsträcka. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen teknik- och 

fritidsnämnden besluta om lokala trafikföreskrifter gällande parkering på 

Hesselbomsvägen i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18     

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Åmål enligt bilaga 1492 2016:001. 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

_____________________    Bilaga 2 
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§ 4 Dnr 2015-000477  

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 
samt ändamålsplats på Skolgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Åmåls kommun har uppmärksammats om en trafiksäkerhetsbrist på 

Skolgatan i Åmål. Det finns behov av att höja trafiksäkerheten och förbättra 

framkomligheten för oskyddade trafikanter på den sydvästra delen av gatan. 

Det enklaste, billigaste och effektivaste sättet att uppnå ökad trafiksäkerhet 

och framkomlighet för oskyddade trafikanter på aktuell plats är att förbjuda 

fordon att stanna och parkera på den sydöstra sidan av gatan. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen teknik- och 

fritidsnämnden besluta om lokala trafikföreskrifter gällande stannande och 

parkering samt också ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller 

skrymmande gods på Skolgatan i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

1. Nämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter i Åmål enligt bilaga 1492 2016:003 och 1492 

2016:004. 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras och 

justeras enligt ovanstående beslut. 

_____________________    Bilaga 3 
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§ 5 Dnr 3609  

Information och rapporter 

__ 
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§ 6 Dnr 2016-000033  

Inbjudan till studieresa för kultur- och fritidssektorn i 
Värmland 11-13 maj 2016 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan från Region Värmland till studieresa för kultur- och fritidssektorn i 

Värmland 11-13 maj 2016. Studieresan har till syfte att öka kunskapen om 

kultur- och fritidssektorns roll för ökad livskvalitet och ökad attraktionskraft. 

I år fokuseras på integrationsfrågan.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Region Värmland 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottets ordinarie ledamöter får delta i 

ovanstående resa. Vid förhinder för ordinarie ledamot får dennes ersättare 

delta.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets ordinarie ledamöter får delta i 

ovanstående studieresa och att vid förhinder för ordinarie ledamot får dennes 

ersättare delta. 

 

____________________ 

2016-02-01 Utdrag till 

Arbetsutskottet 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(9) 

Sammanträdesdatum 

2016-01-26 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2016-000034  

Inbjudan till presidiekonferens för tekniska nämnder 
2016 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till en presidiekonferens 

för tekniska nämnder 19-20 april 2016. 

Konferensen vänder sig till presidierna i de tekniska nämnderna och kommer 

att ta upp aktuella frågor som rör bland annat trafikplanering, trafiksäkerhet, 

väghållning och planering.   

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden får delta i 

ovanstående presidiekonferens.    

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande får delta i ovanstående presidiekonferens. 

___________________    

2016-02-01 Utdrag till 

De berörda   

 


