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Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Inge Larsson, fritidschef, § 41-42 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 43-45 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 48 

 

Justerare Bengt Mattsson (S)  

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, administrationen, 2015-09-14 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  .......................................................................  Paragrafer §§ 41-49 
 Marianne Nordgren  

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

 

 Mikael Norén  

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

 

 Bengt Mattsson   
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Närvarolista 

Namn 

Närvaro 

Närv Frånv 

Ledamöter   

Bengt Mattsson (S) X  

Mikael Norén (S) X  

Bengt Enneby (C) X  

Andreas Alerfors (M) X  

Joachim Adolfsson (M) X  

   

Ersättare   

Jerome Davidsson (S)   

Tommy Lerhman (S)   

Patrik Karlsson (C)   

Thomas Jarlhamre (M)   

Patrik Sandvall (M)   
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§ 41 Dnr 2015-000426  

Fritidsbank Åmål 

Ärendebeskrivning 

Inge Larsson informerar om det pågående projektet ”Fritidsbanken” i Åmål. 

Fritidsbanken är en plats dit allmänheten kan skänka sport- och 

fritidsutrustning som sedan lånas ut kostnadsfritt. Projektet drivs gemensamt 

av barn- och utbildningsförvaltningen och integrations- och 

arbetsmarknadsförvaltningen i Åmål. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Inge Larsson 

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

________________________ 
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§ 42 Dnr 2015-000321  

Nya taxor på ställplats vid Medborgarhuset i Säffle  
(ersätter tidigare beslut från teknik- och 
fritidsnämnden, 2015-06-16, § 62) 

Ärendebeskrivning 

Under högsäsong, från midsommar till den 15 augusti, föreslås en taxa på 

150 kr per dygn att gälla vid Medborgarhuset i Säffle. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31  

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 beslutar 

1. Från och med midsommar 2015 införs låg- och högsäsongspris vid 

Medborgarhuset i Säffle innebärande att priset per natt är 150 kr per 

ekipage fram till den 15 augusti. 

 

2. Tidigare beslut från teknik- och fritidsnämnden 2015-06-16, § 62 

upphävs härmed. 

 

__________________________ 
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§ 43 Dnr 2014-000572  

Lokala trafikföreskrifter om villkor för parkering på 
Malmgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

När parkeringsskiva infördes i Åmål 2013 skrevs många lokala 

trafikföreskrifter om. I samband med detta beslöts också att parkeringsplatser 

som endast får utnyttjas av fordon som används för transport av 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd inte skulle ha någon 

tidsbegränsning. 

På några platser vid Malmgatan önskar dock handikapporganisationerna i 

Åmål att tidsbegränsning införs igen under viss del av dygnet. För att reglera 

trafik i samband med detta behöver kommunen besluta om lokala 

trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-28 

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 beslutar 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter på Malmgatan i Åmål enligt bilaga 1492 2015:033. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage kompletteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

_________________________   Bilaga 9 

 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(12) 

Sammanträdesdatum 

2015-09-08  
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2015-000277  

Lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 
Centralgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Bostadsrättsföreningen Åmålshus 3 har till kommunen inkommit med 

önskemål om en ändamålsplats för lastning och lossning av gods på 

Centralgatan 1 i Åmål. 

I området finns många bostäder och i sammanhanget begränsad mängd 

parkeringsplatser. På gatan utanför Centralgatan 1 råder allmän parkering 

enligt trafikförordningen, 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före 

sön- och helgdag. Detta innebär att det ofta står fordon parkerade där, vilket 

gör det svårt att lasta och lossa gods samt släppa av och på resenärer. 

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-28 

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 beslutar 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter på Centralgatan i Åmål enligt bilaga 1492 

2015:034. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

______________________                       Bilaga 10 
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§ 45 Dnr 2015-000391  

Lokala trafikföreskrifter om laddplats och villkor för 
parkering på Salutorget i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Åmåls kommun möjliggör laddning av eldrivna fordon på Salutorget i Åmål. 

För att reglera trafik i samband med detta behöver kommunen besluta om 

lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-21 

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 beslutar 

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

första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 

trafikföreskrifter på Salutorget i Åmål enligt bilagorna 1492 

2015:038 och 1492 2015:039. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

______________________                       Bilaga 11 
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§ 46 Dnr 2015-000427  

Revidering av teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning behöver revideras; dels en 

utökning av delegering inom arbetsmiljöområdet och ekonomiområdet, dels 

förändringar avseende trafikärenden. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31 

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 beslutar anta reviderad delegeringsordning för 

nämndens verksamhetsområde. 

 

__________________________ 
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§ 47 Dnr 2015-000428  

Va-taxan Åmål - Information 

Ärendebeskrivning 

VA-verksamheten i Åmål har redovisat ett överskott föregående år och 

förväntas även redovisa ett överskott vid årets slut. En översyn av va-taxan 

för Åmåls avgiftskollektiv kommer därför att ske. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Helen Halvardsson 

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

______________________ 
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§ 48 Dnr 2015-000240  

Delårsbokslut 2015 teknik- och fritidsnämnden – 
Information  

Ärendebeskrivning 

Information om delårsbokslut 2015 för teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Helen Halvardsson och Charlotte Eriksson. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

 

________________________ 
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§ 49 Dnr 3609  

Information och rapporter 

- 

__________________ 


