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§ 60 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 
Ärendebeskrivning 
Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet utser Mikael Norén (S) till 
protokollsjusterare.  

Beslut 
Arbetsutskottet utser Mikael Norén (S) till protokollsjusterare. 
_______________________________________________________ 
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§ 61 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämnden fastställer 
föredragningslistan, med tillägg av tre ärenden: § 66 Lokala trafikföreskrifter 
för påbjuden körbana för fordon i linjetrafik på Tingvallagatan i Säffle, § 67 
Lokala trafikföreskrifter om förbud mot tungtrafik med fordon på 
Årjängsgatan i Åmål samt § 68 Inbjudan till Fritids- och idrottsmiljöer 2017.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan, 
med tillägg av tre ärenden: § 66 Lokala trafikföreskrifter för påbjuden 
körbana för fordon i linjetrafik på Tingvallagatan i Säffle, § 67 Lokala 
trafikföreskrifter om förbud mot tungtrafik med fordon på Årjängsgatan i 
Åmål samt § 68 Inbjudan till Fritids- och idrottsmiljöer 2017. 
___________________________________________________________ 
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§ 62 Dnr 2017-000457  

Delårbokslut 2017 
Ärendebeskrivning 
Helen Halvardsson informerar om det kommande delårsbokslutet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
______________________________________ 
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§ 63 Dnr 2016-000126  

Omfördelning investeringsbudget, Fordon- 
maskininvesteringar/inventarier 2017 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås omfördela 625 tkr i investeringsbudget 
för lös egendom Åmål till parktraktor för parkverksamheten i Säffle med 285 
tkr 340 tkr för transportfordon till Östby miljöcentral.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-22.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottets beslutar enligt förvaltningens förslag 
Teknik- och fritidsnämnden  godkänner omfördelning av investeringsbudget 
för lös egendom med 625 tkr, varav 285 tkr avser parktraktor Säffle och 340 
tkr avser transportfordon till Östby miljöcentral.  

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden: 
Teknik- och fritidsnämnden  godkänner omfördelning av investeringsbudget 
för lös egendom med 625 tkr, varav 285 tkr avser parktraktor Säffle och 340 
tkr avser transportfordon till Östby miljöcentral. 
________________________________________________________ 
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§ 64 Dnr 2016-000511  

Utredning Ridhus i Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Inge Larsson informerar om ridhusutredningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
_____________________________________ 
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§ 65 Dnr 10711  

Information och rapporter 
Ärendebeskrivning 
Helen Halvardsson informerar om arbetet i Åmål kommun med Energi och 
klimatstrategi med målsättningar till år 2030. Strategin planeras att antas 
under hösten i Åmåls kommunfullmäktige.  
Helen Halvardsson informerar om Tösse IF:s arbete med att förverkliga 
Tössearena, en idrottsplats i anslutning till skolan. Tösse IF har beviljats 2,7 
miljoner i bidrag från Allmänna arvsfonden. 
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§ 66 Dnr 2017-000393  

Lokala trafikföreskrifter för påbjuden körbana för 
fordon i linjetrafik på Tingvallagatan i Säffle 
Ärendebeskrivning 
På körslingan omedelbart söder om Tingvallaskolan i Säffle får endast 
bussar köra. Behov finns nu även av att slingan ska få trafikeras av taxibilar. 
För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 
besluta lokala trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 
fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar lokala 
trafikföreskrifter gällande lokala trafikföreskrifter om körfält för fordon i 
linjetrafik m.m. på Tingvallagatan i Säffle. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-25      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottets beslutar enligt förvaltningens förslag 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt nedanstående.  
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 2017:014 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut.      

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt nedanstående.  
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 2017:014 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage justeras enligt 
ovanstående beslut.       
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§ 67 Dnr 2017-000394  

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Årjängsgatan i Åmål 
Ärendebeskrivning 
Under flera års tid har Åmåls kommun fått in klagomål på att tung trafik kör 
med onödigt hög hastighet på del av Årjängsgatan i Åmål. För att reglera 
trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen besluta lokala 
trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 
fritidsförvaltningen att teknikoch fritidsnämnden beslutar lokala 
trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med fordon på Årjängsgatan i 
Åmål. 

Beslutsunderlag 
 Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-08-25     

Förslag till beslut på sammanträdet 
 Andreas Alerfors (M): Arbetsutskottets beslutar enligt förvaltningens 
förslag  
Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt nedanstående. 
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 2017:009 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 
ovanstående beslut.    

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt nedanstående. 
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 2017:009 till tjänsteyttrandet.  
2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 
ovanstående beslut.       
_____________________________________________________  
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§ 68 Dnr 2017-000530  

Inbjudan till Fritids- och idrottsmiljöer 2017 
Ärendebeskrivning 
Inbjudan till Fritids- och idrottsmiljöer 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Alerfors (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att 
arbetsutskottets ledamöter kan delta på konferensen Fritids- och 
idrottsmiljöer 2017.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets 
ledamöter kan delta på konferensen Fritids- och idrottsmiljöer 2017.  
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