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§ 9 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att  Mikael Norén (S) utses till 
protokollsjusterare.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att utse Mikael Norén (S) till protokollsjusterare. 
_______________________________________ 
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§ 10 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet fastställer dagens 
föredragningslista.  

Beslut 
Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista . 
__________________________________________ 
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§ 11 Dnr 2017-000021  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
Norra Långgatan i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Handikapprådet i Åmåls kommun har inkommit med önskemål om att byta 
läge på handikapparkeringsplatsen på Norra Långgatan. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-17 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 
fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt nedanstående bilagor till detta 
tjänsteyttrande 
a. 1492 2017:003 och 
b. 1492 2017:004 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage och vägmarkeringar 
justeras enligt ovanstående beslut.  
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§ 12 Dnr 2016-000633  

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Skolgatan i Säffle 
Ärendebeskrivning 
Ledningen för Ungdomens hus i Säffle vill att rörelsehindrade ska kunna få 
skjuts ända fram till deras lokaler på Skolgatan. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-11 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 
fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
lokala trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2017:001 till detta 
tjänsteyttrande. 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
_________________________________________ 
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§ 13 Dnr 2017-000023  

Säffle kommuns föreskrifter om bärighetsklass i Säffle 
Ärendebeskrivning 
Läget på väg 533 genom Säffle har med anledning av ombyggnaderna av 
Sundsgatan och Näsvägen justerats. För att reglera trafik i samband med 
ovanstående behöver kommunen besluta föreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-13 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 
fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 4 kap. 
11 § trafikförordningen (1998:1276) om föreskrifter gällande 
bärighetsklass på vägar i Säffle enligt bilagt förslag 1785 2017:001 till 
detta beslut. 
______________________________________ 
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§ 14 Dnr 2017-000020  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
fastigheten Illern 9 i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Det finns ett ökat behov av korttidsparkering i anslutning till vårdcentralen 
Balder vid Södra Långgatans västra ände i Åmål. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-01-17 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 
fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, med tillägg att p-skiva ska användas på 
angiven plats.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
1. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 
1 § andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
lokala trafikföreskrifter i Åmål enligt nedanstående bilagor till detta 
tjänsteyttrande 
a. 1492 2017:001 och 
b. 1492 2017:002 
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut. 
3. P-skiva ska gälla på angiven plats. 
_________________________________________ 
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§ 15 Dnr 2016-000229  

Information om bokslut 2016 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om bokslutet 2016.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Beslut 
Arbetsutskottets har tagit del av informationen. 
______________________________________ 
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§ 16 Dnr 2016-000558  

Information om sjömack i Åmåls djuphamn Dnr KS 
2011/22 
Ärendebeskrivning 
Fritidschef Inge Larsson informerar om uppdraget kommunstyrelsen i Åmål 
gett teknik- och fritidsförvaltningen att upphandla, beställa och driftsätta en 
komplett sjömack senast den 15 maj 2017.   

Beslutsunderlag 
Muntlig och skriftlig information 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Beslut 
Arbetsutskottets har tagit del av informationen. 
______________________________________ 
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§ 17 Dnr 2016-000620  

Svar på motion om att införa avgiftsfria halkskydd till 
personer över 65 år  
Ärendebeskrivning 
Anders Anderberg (SD) och Billy Johansson (SD) har den 2016-11-24 till 
kommunfullmäktige inlämnat en motion om att kommunen ska köpa in och 
tillhandahålla halkskydd för skor till alla kommuninvånare över 65 år.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-12-20 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 
fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik-och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i Säffle att 
avslå motionen om att införa avgiftsfria halkskydd för personer över 65 år.  
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§ 18 Dnr 2017-000034  

Inbjudan till seminarium: Hot och hat mot 
förtroendevalda 
Ärendebeskrivning 
Brottsförebyggande Centrum i Värmland inbjuder till seminariet Hot och hat 
mot förtroendevalda. Torsdag den 2 mars kl. 13.00-16.00 i Region 
Värmlands lokaler i Karlstad.  

Beslutsunderlag 
Inbjudan från Brottsförebyggande Centrum i Värmland 

Yrkanden 
Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att alla ordinarie och 
ersättare i nämnden som vill får delta.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att alla ordinarie och ersättare i nämnden som vill 
får delta. 
__________________________________________ 
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§ 19 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Mikael Norén informerade om inkomna motioner till Åmåls 
kommunfullmäktige som berör teknik- och fritidsnämndens område.  
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