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§ 34 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet utser Mikael Norén (S) till 

protokollsjusterare.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Mikael Norén (S) till protokollsjusterare. 

________________________________________________________ 
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§ 35 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet fastställer föredragningslistan.  

Beslut 

Arbetsutskottet fastställer dagens föredragningslista. 

__________________________________________ 
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§ 36 Dnr 2017-000148  

Information budget 

Ärendebeskrivning 

Muntlig information 

Yrkanden 

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

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

_____________________________________________ 
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§ 37 Dnr 2016-000127  

Information om fotbollshall i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Muntlig information 

Yrkanden 

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

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

_____________________________________________ 
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§ 38 Dnr 2017-000290  

Underhållsplan för motionsspår 

Ärendebeskrivning 

Utgår 
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§ 39 Dnr 2017-000286  

Översyn av enskilda vägbidrag 

Ärendebeskrivning 

Ärende inlämnat till nämnden av ledamot Bengt Enneby (C).  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Bengt Enneby (C).  

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår teknik- och 

fritidsnämnden att  ärendet lämnas till förvaltningen för vidare beredning.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet lämnas till förvaltningen för 

vidare beredning. 

___________________________________________________ 
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§ 40 Dnr 2017-000225  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Malmgatan i 
Åmål 

Ärendebeskrivning 

Befintliga lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på 

Malmgatan 11 i Åmål har visats sig vara något vagt och otydligt utformade. 

Detta behöver förstås rättas till. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Malmgatan i Åmål, 2017-04-11.  

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 Åmål enligt bilaga 1492 2017:005 till detta 

tjänsteyttrande. 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 

ovanstående beslut. 

______________________________________________ 
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§ 41 Dnr 2016-000602  

Ansökan om kommunal medfinansiering från Kålsäters 
Folketshusförening  

Ärendebeskrivning 

Kålsäters Folketshusförening har beslutat att ansöka hos Boverket om 

investeringsbidrag för iordningställande av nytt kök i samlingslokalen. Det 

gamla köket är för litet och dessutom gammalt och slitet.  

Ansökan hos Boverket kommer att göras för 2018 och förutsätter ett beslut 

om kommunal medfinansiering med minst 30 % av den totala kostnaden.  

Den totala kostnaden är beräknad till 500 tkr och Boverket ger 50 % i stöd 

och kommunens andel är 30 % byggkostnaden och blir därmed 150 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande bidragsansökan från Kålsäters folketshusförening om 

kommunal medfinansiering, 2017-04-12.  

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunstyrelsen att: 

Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering av nytt kök till Kålsäters 

folketshusförening år 2018 under förutsättning av Boverkets positiva beslut 

om investeringsbidrag. 

Kommunstyrelsen förslås i budgetprocessen inför år 2018 ta upp ett belopp 

motsvarande medfinansieringen (preliminärt 150 tkr) som ett ettårigt anslag 

till teknik- och fritidsnämnden i driftbudgeten. 

____________________________________________________________ 
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§ 42 Dnr 2016-000148  

Svar på motion angående förslag barnens djurpark  

Ärendebeskrivning 

Sjukvårdspartiet i Säffle (SiV) inkom 14 februari 2016 med en motion där 

man yrkar att Säffle kommun utreder möjligheterna att anlägga en liten 

djurpark på förslagsvis Rolfserudsholmen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande Svar på motion angående barnens djurpark, 2017-04-21 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt teknik- och 

fritidsförvaltningens förslag.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige 

besluta att motionen avslås. 

_______________________________________________ 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-25 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2017-000293  

Inbjudan Kultur och fritidskonferens den 18-19 maj 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan från Region Värmland till Kultur och fritidskonferens den 18-19 

maj.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan Kultur och fritidskonferens den 18-19 maj, 2017-04-18. 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att tre av 

arbetsutskottets ledamöter  deltar på konferensen.  

Beslut 

Beslutades att tre av arbetsutskottets ledamöter deltar i konferensen.  
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§ 44 Dnr 10713  

Studiebesök på vattenverket 

Ärendebeskrivning 

Studiebesök på vattenverket 

Yrkanden 

Andreas Alerfors (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ledamöter som 

inte deltog på rundresan i början av mandatperioden bereds möjlighet att 

delta på studiebesök på VA-verket.  

Beslut 

Beslutades att ledamöter som inte deltog på rundresan i början av 

mandatperioden bereds möjlighet att kan delta på studiebesök på VA-verket.  
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§ 45 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Veronica Carlsson Ulff informerade om samrådesunderlaget för 

tillsynsmyndigheterna kring tillståndsansökan om miljötillstånd för Östby. 

Informationen kommer att delges till Säffle kommunstyrelses arbetsutskott 

och Åmåls tillväxtutskottet. 

Information och diskussion om hur gemensamma ärenden hanteras politiskt i 

Åmål och Säffle.  

Yrkanden 

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

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

_____________________________________________ 

 


