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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, tisdagen den 27 september 2016 kl 14:00-15:30 

Ajourneringar - 

Beslutande Ledamöter 

Mikael Norén (S), Ordförande 
Andreas Alerfors (M), 1:e vice ordförande 
Bengt Mattsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Joachim Adolfsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Helen Halvardsson, förvaltningschef 
Emma Lindkvist, 
nämndsekreterare/kvalitetscontroller 
Inge Larsson, fritidschef § 43-46 
Rolf Bergström, driftledare fritid, § 43-45 
Lars Anders Sjögren, miljöstrateg, § 47 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Bengt Enneby 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2016-09-29 kl 14:00  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 43-48 

 Emma Lindkvist  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Bengt Enneby  
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§ 43 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att Bengt Enneby (C) utses till protokollsjusterare.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Bengt Enneby (C) till protokollsjusterare. 

_______________________________________ 
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§ 44 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att fastställa dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista. 

____________________________________ 
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§ 45 Dnr 11816  

Träff med Öfolket 

Ärendebeskrivning 

Lasse Lind, kassör och Ingvar Sjöholm, vice ordförande i Öfolket är 

inbjudna till dagens sammanträde för att diskutera deras verksamhet.  

Lasse Lind och Ingvar Sjöholm berättar om deras verksamhet, om olika 

projekt som har genomfört och vilka planerna som ligger framför dom.  

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

____________________ 

2016-09-30 utdrag till 

Öfolket 
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§ 46 Dnr 2016-000339  

Svar på motion om lekplats anpassad för 
funktionshindrade barn 

Ärendebeskrivning 

Anders Anderberg (SD) inkom 20 juni 2016 med en motion där han föreslår 

att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

få fram handikappanpassade alternativ, såsom rullstolsgungor och förhöjda 

sandlådor, till några av kommunens lekparker. 

I kommunen finns ett antal lekparker som har olika attraktionsvärden. 

Många av lekparkerna är i behov av upprustning och årligen har nämnden 

avsatt medel för investering i ny lekutrustning.  

De senaste åren har ett större fokus på just lekplatser som en mötesplats och 

aktivitetsyta för flera generationer uppmärksammats. De senaste lekparkerna 

som färdigställts har därför 4G som ett genomgående tema. 4G står för fyra 

generationer. Tillgängligheten är en del i nyetableringen av de lekparker som 

färdigställts de senaste åren.   

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-18 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Säffle besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till 

förvaltningens löpande arbete med att förbättra kommunens lekparker. 

_______________  
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§ 47 Dnr 2015-000633  

Svar på motion om att möjliggöra användandet av 
eldrivna fordon 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har genom Bengt Enneby m.fl. 2015-11-23 inlämnat en motion 

i rubricerat ämne. Motionens intention är att möjliggöra användandet av 

eldrivna fordon i hela kommunen. 

Centerpartiet i Säffle vill: 

-att Säffle kommun i egen regi, eller genom att påverka andra aktörer, skapa 

en ändamålsenlig infrastruktur som ger förutsättningar för att användandet 

av eldrivna fordon i hela kommunen blir möjlig. 

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med infrastruktur tillsammans med 

andra förvaltningar samt Säbo för att möjliggöra användandet av elfordon. 

Laddpunker är redan uppförda där en stolpe är två publika ladduttag vid 

stadshuset. Laddpunkter planeras även för kommunens egna fordon samt 

även publika laddpunkter vid resecentrum. Vid resecentrum planeras även 

laddmöjligheter för elcyklar.. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-12 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle – Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Säffle besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till 

förvaltningens pågående arbete. 

_________________________ 
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§ 48 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

 Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar kort om Regional 

samverkansövning (RIS) den 26 april 2017.  

 Den 3-4 oktober åker Mikael Norén (S) och Bengt Mattsson (S) till 

SKL:s Trafik- och gatudagar i Stockholm. Medarbetare från 

gatuenheten kommer även delta. Totalt är det 580 anmälda till årets 

konferens.  

___________________ 

      

 


