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§ 28 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

välja Bengt Enneby (C) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar välja Bengt Enneby (C) 

till protokolljusterare.  
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§ 29 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar fastställa dagens 

föredragningslista. 
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§ 30 Dnr 2018-000263  

Lokala trafikföreskrifter - Måkebergsvägen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

På Måkebergsvägens nordöstra del, vid kommunens reningsverk, körs 

fordon alltför ofta på ett vårdslöst sätt och i hög hastighet. Kommunens VA-

enhet önskar därför att endast fordon som ska besöka reningsverket får 

trafikera den aktuella gatudelen. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-04-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

föreslagna lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med fordon på 

Måkebergsvägen i Åmål.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker föreslagna lokala 

trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med fordon på Måkebergsvägen 

i Åmål.  
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§ 31 Dnr 2018-000345  

Omfördelning av del av investeringsmedel för 
containers 2018 till truck, Östby Miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Östby Miljöstation beviljades år 2018 250 tkr i investeringsmedel för inköp 

av containers till återvinningscentralen. Inköpet har gjorts för 140 tkr. 

Resterande medel 110 tkr föreslås att omfördelas till inköp av en truck. 

Trucken kommer att avlasta anläggningens hjullastare då denna framöver 

kommer att behövas mer vid tömning av containers för grovavfall. 

Förvaltningen ser ett behov i investering av ytterligare ett fordon för 

rangering av gods och behållare då befintlig hjullastare kommer att behövas 

mer vid rangering av nya containrar för grovavfall på återvinningscentralen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-04-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

omfördelning av 110 000 kr i investeringsmedel för containers till inköp av 

en truck.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker omfördelning av 110 

000 kr i investeringsmedel för containers till inköp av en truck.  
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§ 32 Dnr 2018-000328  

Budget 2019 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om pågående budgetarbete med ekonomiska 

förutsättningar, övergripande mål samt förslag till investerings- och 

driftsbudget 2019-2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit 

del av informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
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§ 33 Dnr 2016-000127  

Fotbollshall Säffle 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om pågående utredning gällande placering av ny 

fotbollshall i Säffle.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit 

del av informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
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§ 34 Dnr 2018-000329  

Reviderat samverkansavtal för Teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Ärendebeskrivning 

Säffle och Åmåls kommuner samverkar sedan 1 januari 2011 genom en 

gemensam nämnd, kallad teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. 

Nuvarande samverkansavtal gäller till och med 31 december 2018. Med 

anledning av avtalstidens utgång föreslås ett reviderat samverkansavtal och 

reglemente för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2018-03-23 

Nämndreglemente för Säffle kommun  

Samverkansavtal för Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Tillägg samverkansavtal Östby 

Tillägg överenskommelse samverkansavtal miljöstrategiska arbetsuppgifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. Reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och fritidsnämnd för 

Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Revidering av Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 4 § 

första stycket enligt följande: Teknik- och fritidsnämnden består av fjorton 

ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från Åmål. 

3. Reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och med 1 

januari 2019. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker 

1. Reviderat Samverkansavtal för gemensam Teknik- och fritidsnämnd för 

Säffle och Åmåls kommuner. 

2. Revidering av Reglemente Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 4 § 

första stycket enligt följande: Teknik- och fritidsnämnden består av fjorton 

ledamöter och fjorton ersättare, varav sju från Säffle och sju från Åmål. 
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3. Reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft från och med 1 

januari 2019. 
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§ 35 Dnr 10711  

Information och rapporter 

 


