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Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, onsdagen den 23 oktober 2019 kl 14:00-16:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 94-107 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§ 96 Kommunrevisor Lennart Hansson 
§ 96 Kommunrevisor Saga Kurkijärvi 
§ 96 Kommunrevisor Morgan Torger 
§ 96 Kommunrevisor Rune Johansson 
§ 96 Kommunrevisor Anette Storm 
§ 96 Kommunrevisor Bernt Ove Söderman 
§ 96 Kommunrevisor Margareta Forsberg 
§ 96 Kommunrevisor Erik Augustin 
§ 96 Kommunrevisor Anita Dahlin 
§ 96 KPMG Annelie Svensson 
§ 96 KPMG Daniel Frisén 
§ 97 Förvaltningsekonom Thord Eriksson 
§§ 98-103 Renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 
§ 104 Gatuchef Niklas Ekberg 

 

Justerare Nina Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2019-10-28 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 94-107 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Fredrik Bengtsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Nina Andersson (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-23 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-29 Datum då anslaget tas ned 2019-11-20 

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) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Fredrik Bengtsson (S) X           

Tommy Lerhman (S) X           

Barbro Axelsson (S) X           

Christina Johansson (V)  X          

Lars-Olof Ottosson (C)  X          

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD)  X          

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

--- (C)            

Patrik Karlsson (SiV)  X          

Jan Kareliusson (KD)  X          

Inger Persson (S) ers. (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Urban Karlsson (SD)  X          

Henrik Helander (S)            

Max Andersson (S)  X          

Hassan Dalo (S)  X          

Mikael Nilsson (MP)  X          

Gunnar Jansson (M) ers. Lars Olof Ottosson (C) X           

Anders Hansson (L)  X          

Ove Kaye (SD) ers. Lars Wising (SD) X           
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§ 94 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Nina 

Andersson (M) till protokolljusterare.      

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Nina Andersson (M) till 

protokolljusterare.           
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§ 95 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, med ändringen att Kommunrevisionens grundläggande 

granskning år 2019 tidigareläggs och blir ny tredjepunkt på 

föredragningslistan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista, med 

ändringen att Kommunrevisionens grundläggande granskning år 2019 

tidigareläggs och blir ny tredjepunkt på föredragningslistan.  
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§ 96 Dnr 8346  

Kommunrevisionens grundläggande granskning år 
2019 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisorerna i Säffle och Åmål tillsammans med revisionsbyrån 

KPMG genomför grundläggande granskning för år 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger granskningen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger granskningen till handlingarna.  
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§ 97 Dnr 2019-000040  

Ekonomisk uppföljning för teknik- och fritidsnämnden 
år 2019 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning görs regelbundet och är en viktig del av nämndens 

ekonomiska styrning.  

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med – 1 200 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav (– 525 tkr) avser Säffle och (- 

675 tkr) avser Åmål. För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle 

prognostiserar VA-verksamheten +/-0 tkr och renhållningsverksamheten (- 

200 tkr). I Åmål prognostiserar VA-verksamheten + 400 tkr och 

renhållningsverksamheten (- 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 september är 11,2 Mnkr förbrukat 

för Säffle och 9,7 Mnkr för Åmål 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, teknik- och 

fritidsnämnden, 2019-10-14 

Ekonomisk rapport efter september 2019, teknik- och fritidsnämnden, 2019-

10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter september månad 2019 godkänns 

2. Investeringsuppföljning efter september månad 2019 godkänns 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Åmål 
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§ 98 Dnr 2019-000441  

Förslag till revidering av taxa för sophämtning år 2020, 
Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt 

gällande lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka 

verksamhetens kostnader för administration, insamling och behandling av 

avfall.  

Grundavgiften i taxan föreslås att höjas med 10% och kärlavgiften i taxan 

föreslås höjas med 5%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt 

bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-25 

Protokollsutdrag § 53, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Åmåls kommun enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-23 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2019-000437  

Förslag till revidering av taxa för sophämtning år 2020, 
Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för sophämtning ska enligt 

gällande lagstiftning beräknas enligt självkostnadsprincipen, dvs. täcka 

verksamhetens kostnader för administration, insamling och behandling av 

avfall. För att hantera pris- och löneökningar inom området behöver taxan 

justeras. 

Grundavgiften respektive kärlavgiften i taxan för sophämtning föreslås höjas 

med 10%. Ytterligare abonnemang och tjänster föreslås enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-25 

Protokollsutdrag § 54, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för sophämtning i Säffle kommun enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 100 Dnr 2019-000443  

Förslag till revidering av taxa för slamtömning 2020, 
Åmål kommun 

Ärendebeskrivning 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som 

finansieras enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam 

entreprenad för slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 

2017. Entreprenaden omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive 

upprätthållande av jour för tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även  

utökas med två tjänster enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-24 

Protokollsutdrag § 55, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta:  

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilaga 1, att gälla 

från och med 2020-01-01. 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 101 Dnr 2019-000442  

Förslag till revidering av taxa för slamtömning 2020, 
Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Slamtömningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som 

finansieras enligt självkostnadsprincipen. Säffle och Åmål har gemensam 

entreprenad för slamtömning där nuvarande entreprenad trädde i kraft år 

2017. Entreprenaden omfattar tömning av avloppsanläggningar inklusive 

upprätthållande av jour för tömningar under helger. 

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 3%. Tjänsteutbudet föreslås även  

utökas med två tjänster enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-24 

Protokollsutdrag § 56, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle besluta: 

1. Anta förslag till höjning av taxan för slamtömning enligt bilaga 1, att gälla 

från och med 2020-01-01 

2. Anta förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1, att gälla från och med 

2020-01-01.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 102 Dnr 2019-000449  

Avfallstaxa för verksamhetsavfall, Östby Miljöstation 

Ärendebeskrivning 

En revidering av avfallstaxan för verksamhetsavfall som lämnas på Östby 

Miljöstation har gjorts. Syftet med taxan är att få kostnadstäckning för det 

verksamhetsavfall som företag och andra verksamheter lämnar på Östby 

Miljöstation.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-25 

Protokollsutdrag § 57, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar förslag till avfallstaxa enligt bilaga 1 för 

verksamhetsavfall att gälla från och med 2020-01-01 för Östby Miljöstation.  
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§ 103 Dnr 2019-000448  

Omfördelning av investeringsmedel, Östby Miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Östby Miljöstation har fått beviljat investeringsmedel,1050 tkr, för 

renovering av ytor på anläggningen. Åtgärderna är utförda och 277 tkr 

kvarstår. Förvaltningen föreslå en omfördelning av 140 tkr av de kvarstående 

medlen för att finansiera anslutning av fiber till verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-25 

Protokollsutdrag § 58, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar omfördela 140 tkr i investeringsmedel 

från renovering av ytor till fiberanslutning av verksamheten på Östby 

Miljöstation.  
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§ 104 Dnr 2019-000452  

Begäran av medel för utbyggnad av gator och VA till 
nytt planområde Säterivägen 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för Säterivägen har tagits fram och det finns en stor intressent 

som vill etablera sig på platsen. För att detta ska kunna ske behöver 

detaljplanen revideras något och kommunen bygga ut infrastruktur för gator 

och vatten- och avlopp. Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas 

mycket av ökade kapital- och driftkostnader för tillkommande projekt såsom 

detta.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2019-09-30 

Protokollsutdrag § 59, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2019-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden får 1 300 tkr i investeringsbudget förskotterat 

år 2019. Anslaget finansieras ur investeringsbudgetens ram genom reduktion 

med 1 300 tkr år 2020 (varav VA-enheten 900 tkr och Gatuenheten 400 tkr). 

2. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs ytterligare 8 000 

tkr år 2020 utöver de 700 tkr som finns i investeringsbudgeten, med uppdrag 

att genomföra utbyggnad av gator och VA-ledningar för Säterivägen etapp 1. 

Total investeringsbudget för projektet blir därmed 8 700 tkr 2020 (varav 

VA-enheten 6 200 tkr och Gatuenheten 2 500 tkr). 

3. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 136 tkr/år från och med år 2020, med syftet att 

täcka de ökade kapital- och driftkostnader som investeringen medför.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 105 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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§ 106 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över anmälda handlingar.      

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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§ 107 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

      

 


