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§ 24 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) yrkar att Thomas Jarlhamre (M) utses till 

protokollsjusterare.  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Thomas Jarlhamre (M) till 

protokollsjusterare. 

_______________________________________ 

 



 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2016-06-07 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 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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§ 26 Dnr 2016-000194  

Lokala trafikföreskrifter om parkering för 
rörelsehindrade på Dungvägen i Säffle  

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har mottagit önskemål om en till handikappsparkeringsplats 

vid Tingvallaskolan i Säffle.  

För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta 

om lokala trafikföreskrifter. Med anledning av detta föreslår teknik- och 

fritidsförvaltningen att teknik- och fritidsnämnden beslutar om lokala 

trafikföreskrifter på Dungvägen i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningen tjänsteyttrande, 2016-05-13 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) lokala 

föreskrifter i Säffle enligt bilaga 1785 2016:019 till detta tjänsteyttrande. 

__________________________________________ 
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§ 27 Dnr 2016-000170  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplats på 
Sifhällagatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

På Sifhällagatan, omedelbart öster om Näsvägen, finns en vändplats. 

Funktionen på vändplatsen kan inte upprätthållas om fordon parkerar på 

vändplatsen. För att reglera trafik i samband med ovanstående behöver 

kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter.  

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

och fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter för parkering på 

vändplatsen på Sifhällagatan i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2015-04-21 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) 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 föreskrifter på Sifhällagatan i Säffle enligt bilaga 

1785 2016:017 till detta tjänsteyttrande. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage enligt ovanstående 

finns monterade när föreskrifterna träder i kraft. 

___________________________________ 
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§ 28 Dnr 2016-000169  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplatsen 
på Nygatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

I Nygatans södra ände finns en vändplats. Funktionen på vändplatsen kan 

inte upprätthållas om fordon parkerar på vändplatsen. För att reglera trafik i 

samband med ovanstående behöver kommunen besluta om lokala 

trafikföreskrifter.  

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

och fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter för parkering på 

vändplatsen på Nygatan i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2015-04-21 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) 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 föreskrifter på Nygatan i Säffle enligt bilaga 1785 

2016:016 till detta tjänsteyttrande. 

2. Gatuenheten ombesörjer att vägmärkesmontage enligt ovanstående 

finns monterade när föreskrifterna träder i kraft. 

_____________________________________ 
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§ 29 Dnr 2016-000168  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på vändplatsen 
på Vintergatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

I Vintergatans västra ände finns en vändplats. Funktionen på vändplatsen 

kan inte upprätthållas om fordon parkerar på vändplatsen. För att reglera 

trafik i samband med ovanstående behöver kommunen besluta om lokala 

trafikföreskrifter.  

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

och fritidsnämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter för parkering på 

vändplatsen på Vintergatan i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-04-21 

Yrkanden 

Mikael Norén (S) 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 föreskrifter på Vintergatan i Säffle enligt bilaga 

1785 2016:015 till detta tjänsteyttrande. 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

____________________________________________ 
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§ 30 Dnr 2016-000284  

Taxor för gästhamnen i Åmål år 2016 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna för 

gästhamnen i Åmål. I Åmål föreslås följande taxor för gästhamnen för år 

2016: 

Högsäsongspriser från midsommar 24/6 - 7/8, 200 kr/dygn. 

Övriga tider före och efter högsäsong föreslås 150 kr/dygn.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-05-23 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor för gästhamnen i 

Åmål för år 2016. 

________________________________________ 
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§ 31 Dnr 2011-000557  

Samråd av förslag till avfallsplan år 2017-2022 Säffle 
och Åmåls kommuner 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har bearbetat och reviderat förslag till avfallsplan efter den 

utställning som gjordes i januari år 2015. Förslag på avfallsplan ska skickas 

ut för samråd med tillsynsmyndigheter och särskilt berörda innan den åter 

ställs ut för allmänheten. 

Enligt Miljöbalken (1998:808) ska kommunen ha en kommunal 

renhållningsordning som består av en renhållningsföreskrift och en 

avfallsplan. Renhållningsföreskriften innehåller de föreskrifter som reglerar 

hur hushållsavfall ska hanteras och sorteras i kommunen. 

Renhållningsföreskriften för Säffle och Åmåls kommuner antogs av 

respektive kommuns kommunfullmäktige under våren 2015. 

Syftet med avfallsplanen och dess mål är att den ska bidra till att uppfylla de 

nationella miljömålen och mål inom miljö- och avfallsområdet på EU-nivå. 

Under vintern 2015 ställdes förslag på avfallsplan år 2015-2020 ut för 

allmänheten. Två yttranden kom in och förvaltningen har reviderat förslaget 

utefter de synpunkter som då inkom.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänstyttrande, 2016-05-31 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslagen avfallsplan skickas för 

samråd med tillsynsmyndigheter och särskilt berörda innan den åter ställs ut 

för allmänheten. 

_______________________________________ 
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§ 32 Dnr 2011-000557  

Miljöpåverkan till följd av föreslagen avfallsplan år 
2017-2020 Säffle och Åmåls kommuner 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har bearbetat och reviderat förslag till avfallsplan för Säffle 

och Åmåls kommuner. Ansvarig nämnd ska besluta om planen innebär en 

betydande miljöpåverkan eller ej. Förslag till avfallsplan ska sedan skickas 

för samråd med tillsynsmyndigheter och övriga berörda innan den åter lyfts i 

nämnden för beslut om utställning för allmänheten.   

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2016-05-31 

Yrkanden 

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

fritidsförvaltningens tjänsteyttrande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslag till avfallsplan år 2017-2022 

inte innebär en betydande miljöpåverkan och att således ingen utökad 

miljökonsekvensbeskrivning krävs. 

____________________________________________ 
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§ 33 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

 Mikael Norén (S) informerar om inbjudan från SK Sifhälla till  

DM-finalen i fotboll den 14 juni 2016. 

 Mikael Norén (S) informerar om invigningen den 3 juni av den nya 

lekplatsen i Edsleskog. 

 Helen Halvardsson och Mikael Norén (S) informerar att revisionen i 

Åmål vill träffa nämnden den 13 september 2016 i samband med 

nämndens sammanträde för dialog om den grundläggande 

granskningen för år 2016. 

_________________________________ 

 


