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Övriga närvarande Helen Halvardsson §§ 1-7 
Nils Ahlqvist §§ 1-7 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Bengt Mattsson 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2017-01-15  
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§ 1 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utser Bengt 

Mattson (S) till protokolljusterare.      

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utser 

Bengt Mattsson (S) till protokollsjusterare. 

____________________________________ 
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§ 2 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av föredragningslista.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Norén (S): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer 

föredragningslistan.      

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan.      

_________________________________   
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§ 3 Dnr 2017-000722  

Taxa för båtplatser i Säffle 2018 

Ärendebeskrivning 

Varje år gör Teknik- och fritidsförvaltningen en översyn av taxorna för 

båtplatser i Säffle. Teknik- och fritidsförvaltningen föreselår en taxehöjning 

på 3 %. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål godkänner förslaget till 

taxor för båtplatser i Säffle år 2018.    

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-11-24.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Norén (S): Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden 

godkänner förslaget till taxor för båtplatser i Säffle år 2018.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget 

till taxor för båtplatser i Säffle år 2018.      

_______________________________  
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§ 4 Dnr 2017-000723  

Taxa för båtplatser i Åmål 2018 

Ärendebeskrivning 

Varje år gör Teknik- och fritidsförvaltningen en översyn av taxorna för 

båtplatser i Åmål. Teknik- och fritidsförvaltningen föreselår en taxehöjning 

på 3 %. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål godkänner förslaget till 

taxor för båtplatser i Åmål år 2018      

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-11-24.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Norén (S): Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden 

godkänner förslaget till taxor för båtplatser i Åmål år 2018.      

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget 

till taxor för båtplatser i Säffle år 2018.     

______________________________________  
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§ 5 Dnr 2017-000151  

Motion gällande att se över möjligheterna att anlägga 
ytterligare ett övergångsställe i korsningen 
Västerlånggatan/Mellanbrogatan (KS 2016/471) 

Ärendebeskrivning 

En motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 2016-12-22 med önskemål om 

att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare ett 

övergångsställe i korsningen Västerlånggatan-Mellanbrogatan eftersom 

många gående går rätt över vägen utan att använda övergångsstället vid 

Widedals, norr om Mellanbrogatan. Teknik- och fritidsförvaltningen redogör 

för sin åsikt om att man anser att ett övergångsställe inte uppfyller avsedd 

funktion och därmed inte bör anläggas. Förvaltningen föreslår teknik- och 

fritidsnämnden besluta att motionen avslås.      

Beslutsunderlag 

Motion från Fredrik Bengtsson (S) 2016-12-22. 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-12-07.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Norén (S): Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden 

beslutar att medborgarförslaget avslås.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden beslutar att 

medborgarförslaget avslås.    

____________________________________   
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§ 6 Dnr 2017-000152  

Motion gällande att utreda möjligheten att anlägga 
ytterligare ett övergångsställe i närheten av korsningen 
Hjeltegatan/Nybrogatan (KS 2016/472) 

Ärendebeskrivning 

En motion från Fredrik Bengtsson (S) inkom 2016-12-22 med önskemål om 

att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ytterligare ett 

övergångsställe på Hjeltegatan vid Nybrogatan. Teknik- och 

fritidsförvaltningen redogör för sin åsikt om att man anser att ett 

övergångsställe på önskad plats inte uppfyller avsedd funktion och därmed 

inte bör anläggas. Förvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att motionen avslås.     

Beslutsunderlag 

Motion från Fredrik Bengtsson (S) 2016-12-22. 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-12-22.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Norén (S): Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden 

beslutar att medborgarförslaget avslås.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Teknik- och fritidsnämnden beslutar att 

medborgarförslaget avslås.   

___________________________________   
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§ 7 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om att kommunstyrelsen 

bjuder in till samråd om revidering av kommunvisionen måndag 15 januari.  

Därtill bjuder Länsstyrelsen Värmland m.fl. in till konferens gällande 

projektet ”Fossilfritt Värmland” den 18 januari i Karlstad.     

 


