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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 
Plats och tid 

Ajourneringar 

Beslutande 

Ovriga narvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

Stadet, Gillbergarummet kl 14.00 - 15.30 

Ledamoter 

Se narvarolista pa sida 2 

Ersattare 

Se narvarolista pa sida 2 

Helen Halvardsson, forvaltningschef 
Marianne Nordgren, namndsekreterare 
Veronica Carlsson Ulff, renhallningschef, § 38 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 39 - 43 

Mikael Noren (S) 

Teknik- och fritidsforvaltningen, administrationen, 2014-08-14 kl 11.00 

Marianne Nordgren 
Paragrafer §§ 37-44 

Mikael Noren 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

Narvarolista 

Namn 
Narvaro 

Namn Narv Franv 
Ledamoter 
Bengt Mattsson (S) X 
Mikael Noren (S) X 
Alt Svanstrom (C) X 
Erik Blakstad (M) X 
Joachim Adolfsson (M) X 

Ersattare 
Jerome Davidsson (S) X 
Pertti Rolof (S) X 
Tommy Andersson (C) X 
Karin Tappers (C) X 
Thomas Olson (FP) X 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

Arendelista 
§ 37 Dnr 3580 

Faststal lande av dagens foredragningsl is ta 4 
§ 3 8 Dnr 2013-000507 

Svar pa motion avseende en utvecklad hanter ing vid Ostby 
Mil jostat ion 5 

§ 3 9 Dnr 2012-000445 
Askande om t i l laggsanslag for ATA-arbe ten (Andr ings- och 
Ti l laggsArbeten) gal lande projektet Kar ls tadsvagen - Nasvagen i 
Saffle 6 

§ 4 0 Dnr 2014-000107 
Lokala trafikforeskrif ter avseende gagata pa Mel lanbrogatan i Ama l 7 

§41 Dnr 2013-000533 
Lokala trafikforeskrif ter om parker ing pa Bjorkbacksgatan i Saffle 8 

§42 Dnr 2014-000235 
Lokala traf ikforeskrif ter om fbrbud mot trafik med fordon pa Skolgatan 
i Saffle 9 

§ 4 3 Dnr 2011-000640 
Lokala trafikforeskrif ter om hbgsta ti l latna f iast ighet pa 
Granbacksvagen Saffle 10 

§ 44 Dnr 3609 
Information och rapporter 12 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 3 7 Dnr 3580 

Faststallande av dagens foredragningslista 

Arendebeskrivning 
Faststallande av dagens foredragningslista. 

Beslut 
Arbetsutskottet faststaller dagens foredragningslista utan tillagg eller 
andringar. 

Ordf sii Just, sign utdragsbestyrkande 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 3 8 Dnr2013-000507 

Svar pa motion avseende en utvecklad hantering vid 
Ostby Miljostation 

Arendebeskrivning 
Christer Tomell (KD) och Harald Hardstedt (KD) har t i l l kommun-
fullmaktige i Amal inlamnat en motion daterad 20 oktober 2013 med torslag 
att utreda mojligheten att lamna s k second-handgods vid Ostby miljostation 
samt vidare hantering av detta gods. 

Teknik- och fritidsforvaltningen arbetar med att ta fram en ny gemensam 
renhallningsordning for de bada kommunema. Malet ar att ha denna fardig 
for beslut i kommunfullmaktige Saffle och Amal under ar 2014.1 
renhallningsordningens avfallsplan ingar en okad ateranvandning som en del 
av de atgarder som planeras utforas. Motionens forslag om utredning 
kommer att uppfyllas i och med att avfallsplanen tas fram. 

Besiutsunderlag 
Motion fran Christer Tornell (KD) och Harald Hardstedt (KD), 2013-10-20 
Teknik- och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse, 2014-07-31 

Yrkanden 
Erik Blakstad (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik-
och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse. 

Beslut 
Arbetsutskottets forslag til l teknik- och fritidsnamnden 

Teknik- och fritidsnamnden foreslar kommunfullmaktige i Amal besluta att 
motionen anses besvarad i och med detta yttrande. 

Utdragsbestyrl<ande 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 3 9 Dnr2012-000445 

Askande om tillaggsanslag for ATA-arbeten (Andrings-
och TillaggsArbeten) gallande projektet Karlstadsvagen 
- Nasvagen i Saffle 

Teknik- och fritidsnamnden har i uppdrag att bygga ny gata, gang- och 
cykelvag, gronytor m m over Nytorget for att sammanlanka Nasvagen och 
Karlstadsvagen med varandra i enlighet med antagen detaljplan. 

Budgeterade medel ser ut att racka ti l l att utfora projektet men utrymmet for 
ATA-arbeten ar for litet for att vi ska kunna driva projektet utan att undanta 
vissa arbeten. ATA-arbeten ar sadana arbeten man inte kunnat forutse, sasom 
andrade bergmangder, okanda ledningar, kabelflyttningar eller andra 
andringar man tvingas vidta. Var uppfattning ar darfor att projektet bor 
tillforas 1 000 tkr for att kunna utforas i den omfattning som handlingama nu 
fbreskriver. 

Besiutsunderlag 

Teknik- och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse, 2014-08-06 

Yrkanden 
Erik Blakstad (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik-
och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse. 

Besiut 
Arbetsutskottets forslag ti l l teknik- och fritidsnamnden 

Teknik- och fritidsnamnden foreslar kommunstyrelsen bevilja 1 000 tkr i 
tillaggsanslag for ATA-arbeten ti l l investeringsbudgeten for projektet 
Karlstadsvagen-Nasvagen. 

2014-08-14 Utdrag til l 
Kommunstyrelsen Saffle 

Arendebeskrivning 

utdragsbestyrkande 
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Teknik och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 4 0 Dnr2014-000107 

Lokala trafikforeskrifter avseende gagata pa 
Mellanbrogatan i Amal 

Arendebeskrivning 
Mellanbrogatan mellan Vasterlanggatan och Kungsgatan i Amal ar sedan 
lange fysiskt utformad som en gagata. Det ar ocksa kommunens onskan att 
den ska fungera som en sadan. 

Det har nu visat sig att den aktuella gatulanken inte har nagon giltig 
trafikreglering, sa for att reglera trafik behover kommunen besluta om lokala 
trafikforeskrifter. 

Arendet var uppe vid teknik- och fritidsnamndens sammantrade den 20 maj 
2014, men da foreskriftens nummer var fel behovs ett nytt beslut. 

Besiutsunderlag 

Teknik- och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse, 2014-06-23 

Yrkanden 
Erik Blakstad (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik-
och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse. 

Beslut 
Arbetsutskottets forslag ti l l teknik- och fritidsnamnden 

Teknik- och fritidsnamnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar med stod av 10 kap. 1 § forsta 
stycket och 3 § forsta stycket trafikforordningen (1998:1276) om att 
upphava beslutet om lokala trafikforeskrifter pa Mellanbrogatan i 
Amal (RDT 1492 2014:006) 

2. Teknik- och fritidsnamnden beslutar med stod av 10 kap. 1 § forsta 
stycket och 3 § forsta stycket trafikforordningen (1998:1276) om 
lokala trafikforeskrifter pa Mellanbrogatan i Amal enligt bilagt 
forslag (RDT 1492 2014:013) 

3. Gatuenheten ombesorjer att vagmarkesmontage monteras enligt 
ovanstaende beslut. 

Bilaga 6 

Ordf Just. Utdragsbestyrkande 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 4 1 Dnr2013-000533 

Lokala trafikforeskrifter om parkering pa 
Bjorkbacksgatan i Saffle 

Arendebeskrivning 
Hosten 2013 inkom en skrivelse fran ett antal boende pa Bjorkbacksgatan 
dar man patalade parkeringsproblem pa gatan och i anslutning ti l l 
Bjorkbackens aldre- och demensboende. 

Teknik- och fritidsforvaltningen har under varen 2014 haft samrad med 
agare (Sabo) och verksamhetsansvariga for Bjorkbacken. Tillsammans har 
man kommit fram ti l l att fler parkeringsplatser for personalen behovs i 
omedelbar narhet t i l l Bjorkbacken. 

Fastighetsagaren har nu beslutat att bygga en ny parkeringsplats for 
personalen i anslutning ti l l naromradet, vilket kan mojliggora forbud mot 
parkering pa storsta delen av Bjorkbacksgatan. For att reglera trafik i 
samband med detta behover kommunen besluta om lokala trafikforeskrifter. 

Besiutsunderlag 

Teknik- och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse, 2014-06-16 

Yrkanden 
Erik Blakstad (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik-
och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse. 

Beslut 
Arbetsutskottets forslag t i l l teknik- och fritidsnamnden 

Teknik- och fritidsnamnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar med stod av 10 kap. 1 § forsta 
stycket och 3 § forsta stycket trafikforordningen (1998:1276) om 
lokala trafikforeskrifter pa Bjorkbacksgatan i Saffle enligt bilagda 
forslag (RDT 1785 2014:026, 1785 2014:027 och 1785 2014:028) 

2. Gatuenheten ombesorjer att vagmarkesmontage monteras enligt 
ovanstaende beslut. 

Bilaga 7 

utdragsbestyrkande 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 4 2 Dnr2014-000235 

Lokala trafikforeskrifter om forbud mot trafik med 
fordon pa Skolgatan i Saffle 

Arendebeskrivning 
I September 2014 oppnar Ungdomens Hus i Trataljaskolan pa Skolgatans 
ostra sida. De som ska driva verksamheten i huset onskar att det inte ska 
forekomma trafik framfor fastigheten nar verksamheten oppnar, men 
personalen ska kunna aka in pa tomten for att parkera och varutransporter/ 
leveranser ska kunna kora in. For att reglera trafik i samband med detta 
behover kommunen besluta om lokala trafikforeskrifter. 

Besiutsunderlag 

Teknik- och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse, 2014-06-16 

Yrkanden 
Erik Blakstad (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik-
och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse. 

Beslut 
Arbetsutskottets forslag ti l l teknik- och fritidsnamnden 

Teknik- och fritidsnamnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar med stod av 10 kap. 1 § forsta 
stycket och 3 § forsta stycket trafikforordningen (1998:1276) om 
lokala trafikforeskrifter pa Skolgatan i Saffle enligt bilagt forslag 
(RDT 1785 2014:020) 

2. Gatuenheten ombesorjer att vagmarkesmontage monteras enligt 
ovanstaende beslut. 

Bilaga 8 

utdragsbestyrkande 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 4 3 Dnr2011-000640 

Lokala trafikforeskrifter om hogsta tillatna hastighet 
pa Granbacksvagen Saffle 

Arendebeskrivning 
En privatperson inkom den 14 december 2010 med forslag att under 
sommarmanadema sanka hastigheten pa Granbacksvagen for att oka 
trafiksakerheten for oskyddade trafikanter som ror sig pa vagen, framfor allt 
pa strackan mellan Norra Rolfserudsvagen och den enskilda vagen mot 
Sandbacken och Vasterang. Under 2011 och 2012 har boende i Rolfserud ti l l 
kommunen inkommit med forslag pa trafiksakerhetsatgarder pa 
Granbacksvagen. 

Med anledning av ovanstaende beslutade kommunen den 22 maj 2012 om 
forbud mot genomfart med tung lastbil pa Granbacksvagen mellan Norra 
Rolfserudsvagen och vag 175. 

For att forbattra trafiksakerheten for oskyddade trafikanter under sommaren 
ar losningen med sankt hastighet en bra losning. For att reglera trafiken i 
samband med detta behover kommunen besluta om lokala trafikforeskrifter. 

Besiutsunderlag 

Teknik- och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse, 2014-06-23 

Yrkanden 
Erik Blakstad (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik-
och fritidsforvaltningens tjansteskrivelse. 

Beslut 
Arbetsutskottets forslag t i l l teknik- och fritidsnamnden 

Teknik- och fritidsnamnden beslutar 

1. Teknik- och fritidsnamnden beslutar med stod av 10 kap. 1 § forsta 
stycket och 3 § forsta stycket trafikforordningen (1998:1276) om 
lokala trafikforeskrifter pa Granbacksvagen i Saffle enligt bilagt 
forslag (RDT 1785 2014:019) 

utdragsbestyrkande 
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2. Gatuenheten ombesorjer att vagmarkesmontage monteras enligt 
ovanstaende beslut. 

Bilaga 9 

Ordf sign Just sign 

^ I ^ 
Utdragsbestyrl<ande 
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Teknik- och fritidsnamndens arbetsutskott 

§ 4 4 Dnr 3609 

Information och rapporter 
• Mikael Noren (S) informerar om att tillvaxtutskottet i Amal varit 

inbjudna till ett mote med Hoghedens Slalomklubb da bl a klubbens 
verksamhet och ekonomi diskuterades. 

Arbetsutskottet anser att ett mote bor komma ti l l stand snarast, dar 
fbrutom tillvaxtutskottet och slalomklubben aven representanter fran 
teknik- och fritidsnamnden deltar. 

utdragsbestyrkande 


