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Plats och tid Päronsalen, Åmåls stadshus, tisdagen den 17 september 2019 kl 14:00-16:30 

Ajourneringar 15:00-15:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 82-93 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§ 84 Trafikingenjör Philip Hagström 
§§ 85-86 Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 
§ 87 VA-chef Emil Martinsson 
§ 87 VA-ingenjör Erik Martinsson 
§§ 88-90 Förvaltningsekonom Marie Karlsson 
§§ 88-90 Förvaltningsekonom Thord Eriksson 
§ 93 Bengt Mattsson 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Åmåls stadshus, 2019-09-17 (Omedelbar justering) 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 82-93 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Fredrik Bengtsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Lars Olof Ottosson (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-18 Datum då anslaget tas ned 2019-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 

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

 

 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) X           

- (S)            

Jerome Davidsson (S) ers. Inger Persson (S)  X          

Stefan Byqvist (SD) ers. Stefan Byqvist (SD)  X          

Fredrik Bengtsson (S) X           

Tommy Lerhman (S) ers. Henric Helander (S)  X          

Barbro Axelsson (S) X           

Ulrika Gundahl (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) X           

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) X           

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Fredrik Rolfsman (C)  X          

Patrik Karlsson (SiV)  X          

Jan Kareliusson (KD)  X          

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Urban Karlsson (SD) X           

Henric Helander (S) X           

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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§ 82 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lars Olof Ottosson (C) väljs till protokolljusterare. 

2. Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdets slut.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lars Olof Ottosson (C) väljs till protokolljusterare. 

2. Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdets slut.  
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§ 83 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista.  
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§ 84 Dnr 2019-000283  

Lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i en viss 
riktning på Solvägen i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Gatuenheten har blivit uppmärksammad om att trafiken på Solvägen har ökat 

med anledning av förändringar inom området runt gamla sjukhuset. 

Solvägen är en smal gata som idag trafikeras i båda riktningar främst av tung 

trafik och personal till verksamheter i området. I samråd med Region 

Värmland, SÄBO och de boende utmed sträckan är förslaget att Solvägen 

enkelriktas i nordlig riktning delen mellan Stenhusgatan och 

personalparkeringen. 

För att reglera trafik med anledning av ovanstående behöver kommunen 

besluta lokala trafikföreskrifter.  

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

och fritidsnämnden beslutar lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot att 

köra i en viss riktning på Solvägen i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

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

andra stycket 10 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) lokala 

trafikföreskrifter i Säffle enligt bilaga (1785 2019:019) till detta 

tjänsteyttrande  

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

________________ 

Beslutet skickas till:  

Boende utmed Solvägen 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten 
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Region Värmland 
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§ 85 Dnr 2019-000136  

Svar på motion om ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) med flera inkom den 1 november 2018 med 

en motion om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Enligt Säffle 

kommuns avfallsplan ska avfallsmaterial ses som en resurs, med syftet att 

effektivt tillvarata energin ur matavfall, och möjliggöra för näring av god 

kvalitet att återvända till naturens kretslopp.  

Ambitionsnivån är hög, och kommer förstärkas ytterligare med anledning av 

de krav som den nya Avfallsförordningen (2018:1466) medför. Flera 

åtgärder för att uppfylla mål och lagkrav vidtas och är på väg att vidtas.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 86 Dnr 2018-000382  

Införande av gemensamt insamlingssystem och 
gemensam driftsform för framtida insamling av 
hushållsavfall 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen fick 19 juni 2018 ett uppdrag från teknik- 

och fritidsnämnden att utreda ett gemensamt insamlingssystem och 

gemensam driftsform för framtida insamling av hushållsavfall. 

I juni 2018 gjordes samtidigt en förändring av Avfallsförordningen (SFS 

2018:1466), vilken antogs av Sveriges riksdag i juni 2018. Enligt 

förordningen ska Sveriges kommuner senast år 2021 tillhandahålla ett 

system för att samla in matavfall från hushåll, skilt från övrigt restavfall.  

Förvaltningen föreslår att en etappvis omställning till insamling av matavfall 

från hushåll påbörjas under år 2021 då nuvarande entreprenadavtal för 

insamling i Säffle kommun löper ut. Förvaltningen föreslår ett 

insamlingssystem med separat kärl och papperspåse för matavfall. 

Förvaltningen lämnar förslag på två alternativa driftsformer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 47, teknik- och fritidsnämnden, 2019-09-03 

Riskbedömning A, teknik- och fritidsförvaltningen, 2019-09-03 

Riskbedömning B, teknik- och fritidsförvaltningen, 2019-09-03 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-08-26 

Protokoll MBL § 11, teknik- och fritidsförvaltningen, 2019-08-22 

Protokollsutdrag § 77, teknik- och fritidsnämnden, 2019-08-20 

Protokollsutdrag § 65, teknik- och fritidsnämnden, 2019-06-18 

Underlag Omställning av renhållningsverksamheten till insamling av 

matavfall samt driftform för insamling av kärl-och säckavfall i Säffle och 

Åmåls kommuner, 2019-06-10 

Protokollsutdrag § 32, teknik- och fritidsnämnden, 2019-06-04 

Protokollsutdrag § 54, teknik- och fritidsnämnden, 2019-05-14 

Protokollsutdrag § 27, teknik- och fritidsnämnden, 2019-04-30 

Protokollsutdrag § 66, teknik- och fritidsnämnden, 2018-06-19 

Tjänsteyttrande, teknik- och fritidsförvaltningen, 2018-06-07 
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Skrivelse om utredning av årskostnaden för entreprenad och egen regi inom 

renhållningsverksamheten, Lars Olof Ottosson, 2018-05-15 

Protokollsutdrag § 58, teknik- och fritidsnämnden, 2018-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att etappvis införa insamling av 

matavfall från hushåll i Säffle och Åmåls kommuner från och med 2021-07-

01. 

2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att utsortering av matavfall från 

hushåll i Säffle och Åmåls kommuner ska ske med hjälp av separat kärl och 

papperspåse. 

3. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att driva insamling av kärl- och 

säckavfall i egen regi i Säffle och Åmåls kommuner från och med 2021-07-

01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Renhållningschef 

Kommunstyrelsen Säffle 

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 87 Dnr 19936  

Information - Skyfall och översvämningsrisker 

Ärendebeskrivning 

VA-chef Emil Martinsson och VA-ingenjör Erik Martinsson informerar 

muntligt om skyfallet i Åmål 14 juli och arbetet med att hantera skyfallets 

konsekvenser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
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§ 88 Dnr 2019-000040  

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2019 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med – 1 600 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav - 775 tkr avser Säffle och -825 

tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten ett +/- 0 resultat och verksamheten för renhållning  

-200 tkr. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett överskott med 

+400 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott med -1 150 tkr. Östby 

prognostiserar – 50 tkr som vid årets slut debiteras renhållningskollektiven. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 37,9 Mnkr för 

Säffle 2019 och 22 mnkr för Åmål. Efter augusti är 10,1 Mnkr förbrukat för 

Säffle och 6,4 Mnkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-11 

Protokollsutdrag § 48, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-09-03 

Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut, 2019-09-10 

Balansposter teknik- och fritidsnämnden, 2019-09-11 

Investeringsuppföljning efter augusti (Åmål), 2019-09-11 

Investeringsuppföljning efter augusti (Säffle), 2019-09-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti månad 2019 

godkänns. 

2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter augusti godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
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________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 89 Dnr 2019-000424  

Uppdaterade inventarieförteckningar i samband med 
delårsbokslutet 2019 

Ärendebeskrivning 

Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god 

ekonomisk ordning. Förteckningarna ska lämnas till ekonomienheten i 

samband med delårsbokslut och bokslut.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-11 

Kvittering av inlämnad inventarieförteckning, 2019-09-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad hantering av 

inventarieförteckningarna i samband med delårsbokslut 2019. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 90 Dnr 2019-000264  

Budget år 2020 (Åmål) 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med teknik- och fritidsnämndens budget för 2020 har hittills i år inte 

skett parallellt mellan kommunerna. Säfflebudgeten beslutades i sin helhet i 

juni och budget för Åmål flyttades fram till att behandlas i september. 

Detaljbudget samt verksamhetsplan kommer att göras samtidigt för båda 

kommunerna och behandlas i nämnd senast i december då nämnden behöver 

beslutad investeringsbudget även från Åmål.  

Nämndmålen beslutas i en verksamhetsplan i samband med att detaljbudget 

för nästkommande år beslutas, vilket sker senare i år.  

Teknik- och fritidsnämndens driftbidrag från Åmåls kommun för år 2020 är 

38 174 tkr. Det innebär att driftbidraget är 71 tkr lägre jämfört med år 2019. 

I presenterat budgetförslag ligger följande förutsättningar som grund: 

förväntad löneökning med 2,5 %, hyreshöjning med 1 % och 2 % ökning på 

övriga kostnader.  

Taxejustering för renhållningskollektivet i Åmål föreslås i budget 2020.  

Justering föreslås för både hushållsavfalls- och slamtaxan för att nå balans i 

driftkostnaderna samt för att balansera tidigare års underskott. VA-

kollektivet i Åmål kommer att föreslås taxejustering i syfte att fondera medel 

för nybyggnation av vattenverk 2027.  

Förslag till taxejusteringar för berörda taxekollektiv kommer att presenteras 

under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-12 

Ramskrivelse för budget 2020-2022 Teknik- och fritidsnämnden, 2019-09-

11 

Investeringsbudget 2020-2022 Åmål, 2018-09-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreslagen budgetramskrivelse för Åmåls kommun 2020 antas. 
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2. Föreslaget investeringsbudgetförslag för Åmåls 2020-2022 antas. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

Ekonomichef Åmål 
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§ 91 Dnr 2019-000029  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 2019 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

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

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Inga anmälda handlingar har inkommit.  
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§ 93 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden avtackar Bengt Mattsson (S) efter drygt tolv års 

tjänstgöring i teknik- och fritidsnämnden.     

 


