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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, tisdagen den 20 oktober 2020 kl 14:00-16:30 

Ajourneringar 14:50-15:05 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 85-96 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§§ 85-96 Ekonomiassistent Christina Cebers 
§ 87 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 
§ 88 Driftledare Martin Ekelund 
§§ 89-92 Trafikingenjör Philip Hagström 
§ 96 Fritidschef Viktor Weiberg 

 

Justerare Alf Svanström (C) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2020-10-26 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 .......................................................................................  Paragrafer §§ 85-96 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Niklas Karlsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Alf Svanström (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-27 Datum då anslaget tas ned 2020-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 
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 Nils Ahlqvist  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Bengt Enneby (C) X           

Alf Svanström (C) X           

Nina Andersson (M) X           

Mats Ahlstrand (SiV) ers. Putte Grötting (C)  X          

Jerome Davidsson (S) X           

Bo Augustsson (S) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Niklas Karlsson (S) X           

Tommy Lerhman (S) ers. Hassan Dalo (S)  X          

Barbro Axelsson (S) X           

Christina Johansson (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) ers. Mikael Nilsson (MP)  X          

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) X           

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Putte Grötting (C) X           

Patrik Karlsson (SiV)  X          

Viktor Nygren (KD)  X          

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Nina Johansson (SD) X           

- (S) - -          

Max Andersson (S)  X          

Hassan Dalo (S) X           

Mikael Nilsson (MP) X           

Gunnar Jansson (M)  X          

Anders Hansson (L)  X          

Ove Kaye (SD)  X          
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§ 85 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Alf 

Svanström (C) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Alf Svanström (C) till 

protokolljusterare.  
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§ 86 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens föredragningslista.  
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§ 87 Dnr 2020-000105  

Ekonomisk uppföljning efter september år 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +2 200 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 525 tkr avser Säffle och  

+675 tkr avser Åmål. Överskotten förklaras i huvudsak av lägre kostnader 

för vinterväghållning i båda kommuner samt obrukade medel för budgeterad 

post om kompetensutveckling, arbetsmiljö och oförutsedda kostnader. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiseras VA-

verksamheten till (-1 125 tkr) och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr.  

I Åmål beräknas resultatet för VA-verksamheten till -1 800 tkr och för 

renhållningen +300 tkr. För VA-verksamheten i Säffle finns en tidigare 

skuld till kollektivet som uppgår till 400 tkr och i Åmål är motsvarande 

skuld 1 700 tkr. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget inklusive beslutat tillägg, 

uppgår till 52,4 Mnkr för Säffle 2020 och 19,2 mnkr för Åmål. Efter 

september är 13 036 tkr förbrukat för Säffle och 10 158 tkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande, Teknik-och fritidsförvaltningen, 2020-10-14 

Ekonomisk prognos efter september för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2020-10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter september månad 2020 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter september månad 2020 godkänns. 

________________ 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef, Åmåls kommun 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-20 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2020-000207  

Riktlinjer för avbokningar i Säffles och Åmåls simhallar 

Ärendebeskrivning 

Det finns ett behov av riktlinjer för hur bokning och avbokning ska gå till i 

Säffles och Åmåls simhallar. Föreslagen riktlinje syftar till att skapa ordning 

och rättvisa genom att ge riktlinjer för hur bokning och avbokning ska gå till 

i simhallarna.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-30 

Förslag till riktlinje för avbokning i Säffles och Åmåls simhallar inkl. 

bilagor, 2020-05-13 

Protokollsutdrag § 53, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar föreslagen riktlinje för bokningar i Säffles 

och Åmåls simhallar. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Driftledare simhall 
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§ 89 Dnr 2020-000332  

Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om 
ändamålsplats på Västerlånggatan 

Ärendebeskrivning 

Ica i Åmål har byggts om och möjligheten till att handla varor online finns. 

På byggandens östra del till Västerlånggatan har en ny entré för dessa kunder 

byggts. Man beräknar att de flesta kunderna hämtar onlineköpta varor med 

bil och därför behöver en lastplats anordnas i anslutning till den nya entrén.    

För att reglera trafik enligt ovanstående behöver kommunen besluta lokala 

trafikföreskrifter.  

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

och fritidsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 

Västerlånggatan i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-23 

Protokollsutdrag § 57, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga (1492 2020:013) antas med 

stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276)  

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten  
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§ 90 Dnr 2020-000338  

Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet 
på gator i anslutning till Södra skolan 

Ärendebeskrivning 

Gatuenheten har blivit uppvaktade av personal på Södra skolan samt 

kommunens skolskjutssamordnare om höga hastigheter på gator i anslutning 

till Södra skolan. Förslaget är att hastighetsbegränsningen sänks från 50km/h 

till 30km/h.  

För att reglera trafik enligt ovanstående behöver kommunen besluta lokala 

trafikföreskrifter.  

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

och fritidsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter gällande Hammarsgatan 

och Trädgårdsgatan i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-28 

Protokollsutdrag § 56 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Nilsson (MP): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:  

1. Arbetsutskottets förslag bifalles. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa vägformen 

"cykelgata" på föreslaget område. 

Christer Törnell (KD): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Arbetsutskottets förslag bifalles. 

2. Hastigheten på Kungsgatan förbi Södra skolan inklusive sträckan från 

Gamla Önäsgatan till cirkulationsplatsen vid stadshuset sänks till 30 km/h 

under vardagar och terminstid kl. 7-17, under en prövoperiod om tre 

månader. 

3. Teknik- och fritidsförvaltningen ska efter avslutad prövoperiod utreda om 

ovanstående hastighetsbegränsning ska permanentas. 

Hassan Dalo (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

Christer Törnells (KD) förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet från Mikael 

Nilsson (MP) och finner att nämnden bifaller detsamma.  

Ordförande ställer slutligen proposition på tilläggsyrkandena från Christer 

Törnell (KD) och finner att nämnden bifaller desamma.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga (1492 2020:017) antas med 

stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276)  

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa vägformen 

"cykelgata" på föreslaget område. 

4. Hastigheten på Kungsgatan förbi Södra skolan inklusive sträckan från 

Gamla Önäsgatan till cirkulationsplatsen vid stadshuset sänks till 30 km/h 

under vardagar och terminstid kl. 7-17, under en prövoperiod om tre 

månader. 

5. Teknik- och fritidsförvaltningen ska efter avslutad prövoperiod utreda om 

ovanstående hastighetsbegränsning ska permanentas. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare 
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§ 91 Dnr 2020-000328  

Remissvar till Vänersamarbetet - val av bro eller tunnel 
mellan Lindholmen och Stigberget 

Ärendebeskrivning 

Trafiknämnden i Göteborgs stad har remitterat frågan om val av lösning för 

Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen – Linnéplatsen till 

Vänersamarbetet, där Säffle och Åmål ingår.  

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-09-24 

Remiss till Vänersamarbetet, Göteborgs stad, 2020-09-02 

Protokollsutdrag § 55, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och 

sänder det till Göteborgs stad.  

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Göteborgs stad 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-20 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2020-000053  

Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid 
Ödmansgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om övergångsställe på Ödmansgatan har lämnats in av 

Gustav Zander den 14 januari 2020.   

Förvaltningen har inlett ett arbete med att se över hela Ödmansgatan utifrån 

aspekter såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet gällande alla 

trafikslag.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-25 

Medborgarförslag, Gustav Zander, 2020-01-14 

Protokollsutdrag § 54, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Nilsson (MP), Lars Wising (SD): Teknik- och fritidsnämnden 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 93 Dnr 2020-000045  

Information - Renhållningsföreskrift och 
renhållningstaxa för Säffle och Åmål 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen delger teknik- och fritidsnämnden ett informationsunderlag 

inför de ställningstaganden som behöver göras i samband med beslut om ny 

renhållningsföreskrift med tillhörande taxa. Informationsunderlaget 

skickades även ut skriftligt till respektive ledamot.  

Beslutsunderlag 

Informationsmaterial - Ny renhållningsföreskrift och taxa, 2020-09-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 94 Dnr 2020-000021  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning år 2020 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning, 2020-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 95 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över anmälda handlingar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger anmälan till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger anmälan till handlingarna.  
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§ 96 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Viktor Weiberg delger aktuell verksamhetsinformation från park- 

och fritidsenheten.  

 


