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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, tisdagen den 26 april 2016 kl 14:00-16:00 

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 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Philip Hagström, trafikingenjör, § 18, 23 
Veronica Carlsson Ulff, renhållningschef, § 19 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 20 
Inge Larsson, fritidschef, § 20-21 
Charlotte Eriksson, ekonom, § 22 
 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

Justerare Bengt Enneby (C) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 2016-05-02 kl 10.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ......................................................................................  Paragrafer §§ 16-23 

 Marianne Nordgren  

 Ordförande 

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

 

 Mikael Norén  

 Justerare 

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

 

 Bengt Enneby  
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§ 16 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Yrkanden 

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

Beslut 

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

_____________________ 
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§ 17 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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§ 18 Dnr 2013-000225  

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
parkering på Dungvägen i Säffle    

Ärendebeskrivning 

Hösten 2013 beslutade teknik- och fritidsnämnden om nya lokala 

trafikföreskrifter gällande stannande och parkering på Dungvägen i Säffle.  

I samband med detta var det några befintliga lokala trafikföreskrifter som av 

misstag inte blev upphävda. 

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

och fritidsnämnden beslutar att upphäva lokala trafikföreskrifter gällande 

förbud mot parkering på Dungvägen i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-12 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att upphäva Säffle 

kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering på Dungvägen i 

Säffle enligt bilaga 1785 2016:010. 

_____________________     Bilaga 5   
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§ 19 Dnr 2016-000180  

Förslag till höjning av taxa för aska från bioeldad panna 
- Östby miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Aska från bioeldad panna har tagits emot, enligt ett leverantörsavtal, på 

Östby för användning som ingående material i sluttäckning av deponin. 

Anläggningen har efter ett beslut från tillsynsmyndigheten ingen avsättning 

för materialet längre och behöver därför transportera det vidare för 

omhändertagande av annan aktör, vilket innebär ökade kostnader för Östby 

miljöstation.  

En höjning av taxan för aska från bioeldad panna föreslås därför från 300 

kr/ton till 610 kr/ton på grund av den förändrade hanteringen. Taxan föreslås 

gälla från och med 1 juni 2016.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-16 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att höja taxan för aska från bioeldad 

panna till 610 kr/ton (exkl moms) från och med 1 juni 2016. 

______________________ 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(10) 

Sammanträdesdatum 

2016-04-26 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2016-000182  

Torgfesten i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Torgfesten har under flera år arrangerats i Säffle. Inför 2013 års torgfest 

anmälde två arrangörer sitt intresse. Beslut togs av teknik- och 

fritidsnämnden den 18 december 2012 att upplåta platsmark till Säffle 

Fotbollsförening för detta arrangemang 2013. 

Önskemål framkom under hösten 2013 från Säffle Fotbollsförening att få 

teckna ett treårigt avtal med teknik- och fritidsförvaltningen och nämnden 

beslutade den 19 november 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 

ett treårigt avtal med Säffle Fotbollsförening.  

Avtalet löper ut den 31 december 2016 varför diskussion förs hur ärendet 

skall hanteras inför år 2017.  

Beslutsunderlag 

Diskussion kring Torgfesten i Säffle.     

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

______________________ 
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§ 21 Dnr 2016-000116  

Information om bidrag till samlingslokaler i Säffle 
kommun  

Ärendebeskrivning 

Bygdegårdsföreningarna i Säffle inkom den 14 mars 2016 med en skrivelse 

där man önskade träffa teknik- och fritidsförvaltningen för att diskutera 

föreningarnas budget inför 2017. 

Ett möte ägde rum den 15 april 2016 där man diskuterade ärendet.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Inge Larsson.  

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

_____________________ 
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§ 22 Dnr 2016-000126  

Budget 2017  

Ärendebeskrivning 

Helen Halvardsson och Charlotte Eriksson informerar om budget 2017 och 

dess ekonomiska förutsättningar, strategier och mål samt förslag till 

investeringsbudget 2017-2027.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information av Helen Halvardsson och Charlotte Eriksson.  

Yrkanden 

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

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

__________________ 
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§ 23 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Vid sammanträde den 8 mars 2016 framförde Christer Törnell (KD) i en 

protokollsanteckning att förvaltningen borde utreda möjligheten att 

införskaffa automater där bilister kan få ut tillfälliga parkeringsskivor. 

Philip Hagström informerar om att han kontaktat Vänersborgs kommun 

angående denna typ av parkeringsskivor. Dessa kan användas i stället för 

vanliga parkeringsskivor av t ex tillfälliga besökare. Vänersborgs kommun 

kunde inte ange kostnad för boxarna där skivorna hämtas eftersom de 

tillverkats av egen personal. 

__________________       

 


