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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, tisdagen den 6 februari 2018 kl 14:00 – 15:30 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Thomas Jarlhamre (M), Ordförande 
Mikael Norén (S), 1:e vice ordförande 
Jerome Davidsson (S) ers. Bengt Mattsson 
Patrik Karlsson (C) ers. Bengt Enneby 
Olle Bring (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Nils Ahlqvist §§ 8-13 
Helen Halvardsson §§ 8-13 
Philip Hagström §§ 10-11 
Inge Larsson § 12 
Niklas Ekberg § 13 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Patrik Karlsson (C) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2018-02-12  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 8-13 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Thomas Jarlhamre (M)  

 Justerare 

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

 

 Patrik Karlsson (C)  
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§ 8 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Patrik Karlsson (C) väljs till protokolljusterare.  

Beslut 

Patrik Karlsson (C) väljs till protokolljusterare. 

_________________________ 
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§ 9 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer 

föredragningslistan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan. 

________________________  
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§ 10 Dnr 2018-000024  

Lokala trafikföreskrifter gällande villkor för parkering 
på Kaptensgatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Boende och näringsidkare längs med Kaptensgatan i Säffle har inkommit 

med önskemål om att införa parkeringsförbud på Kaptensgatan norra sida 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknik- 

och fritidsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter gällande parkering på 

norra sidan av Kaptensgatan i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-01-24      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar 

föreslå att Teknik- och fritidsnämnden godkänner de i tjänsteyttrandet 

föreslagna lokala trafikföreskrifterna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Teknik- och 

fritidsnämnden godkänner de i tjänsteyttrandet föreslagna lokala 

trafikföreskrifterna. 

______________________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten 
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§ 11 Dnr 2015-000546  

Lokala trafikföreskrifter för Säffle resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Hösten 2017 färdigställdes ombyggnationen av resecentrum i Säffle. Inom 

det aktuella området behöver trafiken inom området regleras på olika sätt. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknik- 

och fritidsnämnden beslutar ett antal lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-01-22      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar 

föreslå att Teknik- och fritidsnämnden godkänner de i tjänsteyttrandet 

föreslagna lokala trafikföreskrifterna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Teknik- och 

fritidsnämnden godkänner de i tjänsteyttrandet föreslagna lokala 

trafikföreskrifterna. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten 
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§ 12 Dnr 2015-000227  

Svar på återremiss om gratisbad vid Säffle badhus 

Ärendebeskrivning 

Olga Ljung (S) har till kommunfullmäktige i Säffle den 27 april 2015 lämnat 

in en motion om gratis bad för barn upp till 9 år samt att regelbundet införa 

gratis familjedagar i simhallen. 

Teknik- och fritidsnämnden har i beslut av den 2016-11-08 § 113 förslagit 

kommunfullmäktige i Säffle att avslå den del av motionen som innebär att 

införa avgiftsfritt bad för barn upp till 9 år och att bifalla förslaget till riktade 

familjedagar och att det skulle kunna ske vid speciella tillfällen. 

Kommunstyrelsen har därefter beslutat att återremittera ärendet med 

motiveringen att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en 

kostnadsberäkning av gratisbad för barn upp till nio (9) år.  

Beslutsunderlag 

Motion från Olga Ljung (S) 2016-04-27 (KS 2015/126) 

Protokollsutdrag 2016-12-05 (KS 2015/126) 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande 2018-01-25       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar 

föreslå att Teknik- och fritidsnämnden 

1. avslår den del av motionen som avser avgiftsfria bad för barn upp till 9 år, 

med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna i tjänsteyttrandet 

2. bifaller den del av motionen som avser gratis familjedagar vid speciella 

tillfällen 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Teknik- och 

fritidsnämnden 

1. avslår den del av motionen som avser avgiftsfria bad för barn upp till 9 år, 

med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna i tjänsteyttrandet 

2. bifaller den del av motionen som avser gratis familjedagar vid speciella 

tillfällen 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Säffle 
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§ 13 Dnr 10711  

Information och rapporter 

 


