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Beslutande Ledamöter 

Nina Andersson (M), Ordförande 
Niklas Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
Jerome Davidsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Enneby (C) 
Christer Törnell (KD) 
 
 
 

  

  

  

Övriga närvarande §§ 38-43 Förvaltningschef Helen Halvardsson  
§§ 38-43 Nämndsekreterare Christina Cebers 
§§ 40 Trafikingenjör Philip Hagström 
§§ 41-42 Handläggare Veronica Carlsson Ulff 
§§ 43 Gatuchef Niklas Ekberg 
§§ 43 Fritidschef Viktor Weiberg 

 

   

   

   

Justerare Jerome Davidsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2021-09-13, 14:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §38-§43 

 Christina Cebers  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Nina Andersson (M)  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Jerome Davidsson (S)  
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§ 38 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Arbetsutskottet beslutar välja Jerome Davidsson (S) 

till protokolljusterare. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar välja Jerome Davidsson (S) till protokolljusterare . 
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§ 39 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Arbetsutskottet beslutar fastställa dagens 

föredragningslista. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar fastställa dagens föredragningslista. 
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§ 40 Dnr TFNSÅ/2021:136 

Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om 
väjningsplikt på Torvaldsgatan, Lunnegatan och 
Bergslagsgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat om att upphäva huvudled på 

Ödmansgatan, Järngatan och del av Västerlånggatan i Åmål. I samband med 

beslutet lämnades en protokollsanteckning om att behålla väjningsplikt i 

korsningarna Järngatan/Torvaldsgatan och 

Västerlånggatan/Lunnegatan/Bergslagsgatan. 

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

och fritidsnämnden beslutar om väjningsplikt.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

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

andra stycket 12 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om 

1. Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på 

Torvaldsgatan i Åmål (1492 2021:006) 

2.  Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på 

Lunnegatan i Åmål (1492 2021:007) 

3. Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på 

Bergslagsgatan i Åmål (1492 2021:008)   
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§ 41 Dnr TFNSÅ/2021:79 

Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

En ny avfallsföreskrift ska antas för Åmåls kommun med anledning av ett 

förändrat insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska 

antas av Åmåls kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30 

Sammanställning av inkomna yttranden och svar på yttranden 

Förslag till avfallsföreskrift för Åmåls kommun 

Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut:  

Teknik- och fritidsnämnden föreslår Åmåls kommunfullmäktige att anta 

avfallsföreskrift för Åmåls kommun från och med 2022-01-01. 
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§ 42 Dnr TFNSÅ/2021:80 

Avfallsföreskrifter för Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

En ny avfallsföreskrift ska antas för Säffle kommun med anledning av ett 

förändrat insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska 

antas av Säffle kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30 

Sammanställning av inkomna yttranden och svar på yttranden 

Förslag till avfallsföreskrift för Säffle kommun 

Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår Säffle kommunfullmäktige att anta 

avfallsföreskrift för Säffle kommun från och med 2022-01-01. 
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§ 43 Dnr  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

 

Teknik- och fritidsnämnden har fått två uppdrag från kommunstyrelsen i 

Åmål 2021-06-02 som ska vara budgetutskottet tillhanda i tid för 

budgetarbetet under vecka 42 2021. 

Gatuchef Niklas Ekberg informerade om den pågående arbetet rörande 

utredning om  ”samordning av investeringar inom områdena gata samt vatten 

och avlopp. För den kommande åttaårsperioden ska utbytestakten vara i 

genomsnitt 80 år” 

 

Fritidschef Viktor Weiberg informerade om det pågående arbetet med ” 

strategisk utredning rörande fotbollsanläggningar i Åmåls kommuns tätort. 

Målet med utredningen ska vara att vägleda budgetutskottet och Åmåls 

kommun kring beslut om investeringar, underhåll och lokalisering. 

Utredningen ska fokusera på förutsättningar för fotbollsföreningarna att i 

framtiden bedriva matchspel samt träningar, identifiera potentiella 

samordningsvinster och ge förslag som bidrar till god ekonomisk 

hushållning. Utredningen ska också överväga potentiella positiva effekter på 

utvecklingen av tätorten i allmänhet och Örnäsområdet i synnerhet” 

 

Båda uppdragen kommer att redovisas i teknik och fritidsnämnden 21 

september och därefter i budgetutskottet i Åmål under vecka 42. 

 

 

 

 

 

 

 


