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§ 39 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 avslutande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

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

2. Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdets avslutande.  
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§ 40 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Bengtsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

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

Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2020 

Ärendebeskrivning 

Måluppfyllelse 

Inga enkätundersökningar har gjorts för årets fyra första månader. 

Senaste mätningen för NMI – nöjd medborgarindex gjordes under hösten 

2019. Enkätunderstudien Kritik på teknik gjordes under våren 2019 och är 

återkommande vart tredje år. Resultatet från undersökningen ”Årets 

friluftskommuner” presenteras i slutet av maj.  

I fjolårets mätningar har nöjdheten med verksamheten för VA (vatten och 

avlopp) presenterat stabila resultat med höga nöjdhetstal i både NMI och 

Kritik på teknik för båda kommunerna. Vad gäller upplevd gatustandard och 

standard för gång- och cykelvägar bedöms de ha en bibehållen trend för båda 

kommunerna.  I framförallt i Åmål bedöms beläggningssatsningen över 

fyraårsperioden ha en positiv påverkan.  

Nöjdhet med hämtning av hushållsavfall ligger högt i båda kommunerna där 

Åmål stack ut med hög nöjdhet i Kritik på teknik under fjolåret. 

Parker och lekplatser är uppskattade av kommuninvånarna där Åmål stack ut 

under fjolåret för nöjdhet med parker bland deltagande kommuner i ”Kritik 

på teknik”. 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med +950 tkr  

för de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 150 tkr avser Säffle  

och -200 tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar  

VA-verksamheten -500 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. När det 

gäller verksamheterna i Åmål prognostiserar VA ett underskott på -1 000 tkr 

och renhållningen +/- 0 tkr. Östby beräknas gå +/- 0 tkr  

Investeringsuppföljning 

Ombygg. Säffle arv slamhantering, 572 tkr 

Åtgärd planeras att inte färdigställas 2020, medel önskas omprioriteras till att 

täcka överskriden budget för uppgradering UV-ljus Säffle VV.  

Entrégrind, 200 tkr  

Projekt Entrégrind på Östby kommer inte utföras 2020, flyttas till 2021.  
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Renovering mellanlager (vitvaror) L-stöd, asfalt, 1 000 tkr 

Projekt renovering av mellanlager på Östby kommer inte utföras 2020, 

flyttas till 2021.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-04 

Uppföljning T1 för teknik- och fritidsnämnden, 2020-05-07 

Investeringsuppföljning efter april – teknik- och fritidsnämnden, 2020-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2020 

godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2020 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 42 Dnr 2020-000189  

Beslut om taxor för gästhamnar och ställplatser i Åmål 
år 2020 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige i Åmål beslutade 2020-

04-07 samt 2020-04-28 att anta en rad näringslivsfrämjande åtgärder med 

anledning av Coronapandemin. En av de föreslagna åtgärderna innebär att 

avgifterna för gästhamnar och ställplatser för husvagnar och husbilar i Åmål 

avskaffas under år 2020.  

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-21 att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda hur de 700 tkr i uteblivna intäkter för gästhamnar och 

ställplatser ska finansieras, samt att utreda vilken nämnd eller styrelse som 

äger frågan om avgifter för gästhamnar och ställplatser. 

Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för teknik- och 

fritidsnämnden framgår det tydligt att nämnden ansvarar för drift och skötsel 

av båt- och gästhamnar, samt att nämnden har rätt att fatta beslut om avgifter 

för båtplatser och gästhamnar. Det är även otvivelaktigt att ställplatserna 

faller under teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde, då nämnden 

sköter drift och underhåll av ställplatserna. 

Sedvanlig bokslutshantering med prövning av över- och underskottens 

uppkomst de fall över-/underskott överstiger 10 % av nettoanslaget inkl 

kapitaltjänst ska detta beredas särskilt utifrån eventuell 

kostnadstäckning/återlämning. Över-/underskott balanseras som en särskild 

avskild del inom Säffle kommuns egna kapital för kostnadstäckning över tid.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-05 

§ 67 Protokollsutdrag, kommunstyrelsen Åmål, 2020-04-07 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2020-03-31 

§ 33 Protokollsutdrag, teknik- och fritidsnämnden, 2020-04-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Axelsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Uppdraget att utreda hur de 700 tkr i uteblivna intäkter för gästhamnar och 

ställplatser ska finansieras anses besvarat med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 
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2. Uppdraget att utreda vilken nämnd eller styrelse som äger frågan om 

avgifter för gästhamnar och ställplatser anses besvarat med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 

3. Avgifterna för gästhamnar och ställplatser i Åmål avskaffas under år 

2020. 

 

Bifallsyrkande på Barbro Axelssons förslag av Tommy Lehrman (S). 

 

Lars Olof Ottosson (C): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Uppdraget att utreda hur de 700 tkr i uteblivna intäkter för gästhamnar och 

ställplatser ska finansieras anses besvarat med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 

2. Uppdraget att utreda vilken nämnd eller styrelse som äger frågan om 

avgifter för gästhamnar och ställplatser anses besvarat med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 

3. Avgifterna för gästhamnar och ställplatser i Åmål under år 2020 ska vara 

oförändrade jämfört med år 2019. 

4. Förvaltningen utreder hur avgiftsfria gästhamnar och ställplatser i Åmål 

kan finansieras, hur konsekvenserna skulle bli samt att presentera denna 

utredning för kommunstyrelsen i Åmål. 

 

Bifallsyrkande på Lars Olof Ottossons (C) förslag av Christer Törnell (KD), 

Ove Kaye (SD) Putte Grötting (C), Alf Svanström (C), Bengt Enneby (C), 

Nina Andersson (M), Stefan Byqvist (SD).  

Beslutsgång 

Ordföranden ställde proposition på Lars Olof Ottossons (C) och Barbro 

Axelssons (S) yrkande och fann att teknik- och fritidsnämnden beslutat 

enligt Lars Olof Ottossons (C) yrkande.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Uppdraget att utreda hur de 700 tkr i uteblivna intäkter för gästhamnar och 

ställplatser ska finansieras anses besvarat med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 

2. Uppdraget att utreda vilken nämnd eller styrelse som äger frågan om 

avgifter för gästhamnar och ställplatser anses besvarat med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 
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3. Avgifterna för gästhamnar och ställplatser i Åmål under år 2020 ska vara 

oförändrade jämfört med år 2019. 

4. Förvaltningen utreder hur avgiftsfria gästhamnar och ställplatser i Åmål 

kan finansieras, hur konsekvenserna skulle bli samt att presentera denna 

utredning för kommunstyrelsen i Åmål. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 

Fritidschef 

Driftledare fritidsenheten 

Reservation 

Reservation från Fredrik Bengtsson (S), Tommy Lehrman (S), Hassan Dalo 

(S), Christina Johansson (V) till förmån för Barbro Axelssons (S) yrkande.  
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§ 43 Dnr 2020-000200  

Budgetramskrivelse Åmål år 2021 

Ärendebeskrivning 

Behovet för år 2021 avseende volymförändringar skulle innebära en ökning 

av driftbidraget med 1 950 tkr till 42 124 tkr.  Tillkommer gör ökning för 

hyra ny idrottshall och ishall; hänsyn har inte tagits till ökade hyreskostnader 

för Rösparksskolans idrottshall som beräknas stå färdig under 2021. Den del 

av hyreskostnaden för 2021 som kommer att belasta teknik- och 

fritidsnämnden är ännu ej är framräknad. Detsamma gäller för ishallens 

ägarbyte från Åmåls kommun till ÅKAB som kan medföra en 

hyresjustering. Den är inte känd och därför inte med i budgetäskandet. 

Konsekvensen av utredningen av föreningsdrift för A-hamnen är oklar men 

kan komma att påverka genom övertalighet inom personalstyrkan men ökade 

kostnader till driftbidrag förening(ar). Upprustningsbidrag för enskilda vägar 

ingår samt kapitalkostnader för tillkommande investeringar år 2021. 

I presenterat budgetäskande ligger följande förutsättningar som grund: 

förväntad löneökning med 2,5 %, hyreshöjningar med 1,5 % och 1,5 %  till 

ökning på övriga kostnader.  

Kommunaltekniken står inför framtida utmaningar med stora underhålls- och 

investeringsbehov i sina anläggningar och de drivande kostnaderna 

kommande år är framförallt ökat behov av förnyelse och reinvesteringar i 

anläggningar som närmar sig att vara helt avskrivna. 

För att nå en långsiktighet i nämndens driftbudget som till stor det består av 

fasta kostnader som hyror, el, avskrivning och ränta, bidrag etc krävs fortsatt 

effektivisering av arbetssätt, ändrade skötselintervall och kvalitetsnivåer för 

att minska tidsåtgång och därmed personalkostnader.  

Ekonomiska konsekvenser 

För att nå en budget i balans med hänsyn taget till kostnadsökningar för 

löner, avskrivning och ränta, ökade kostnader för el och fjärrvärme samt 

övriga kostnadsökningar, äskar nämnden knappt 2 mnkr. Det motsvarar 5 % 

av den skattefinansierade verksamheten i Åmål. Översyn av taxejustering för 

avgiftskollektiven pågår.  

Måluppfyllelse 

Förvaltningen bedömer att teknik- och fritidsnämnden bör kunna verka för 

god eller bibehållen måluppfyllelse. Detta under förutsättning att det 

övergripande finansiella läget inte försämras avsevärt, att planerade 
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verksamhetseffektiviseringar ge önskat resultat och att nämnden får 

kostnadstäckning för eventuella nya uppdrag och verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-06 

Budgetramskrivelse Åmål , 2020-05-06 

Förslag till investeringsbudget, 2020-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till driftbudget för år 2021 antas. 

2. Förslag till investeringsbudget för år 2021-2023 antas. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

Ekonomichef Åmål 
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§ 44 Dnr 2019-000387  

Lokala trafikföreskrifter gällande Hammarsgatan och 
Trädgårdsgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Boende längs med Trädgårdsgatan i Åmål har önskemål om att införa 

parkeringsförbud på Trädgårdsgatans södra sida samt att förbjuda genomfart 

för tung trafik på Hammarsgatan.  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, 2020-04-22 

Protokollsutdrag § 28, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga (1492 2020:001) antas med 

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

trafikförordningen (1998:1276)  

2. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga (1492 2020:002) antas med 

stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276)  

3. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten  
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§ 45 Dnr 2020-000170  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Hamngatan i 
Säffle 

Ärendebeskrivning 

Parkeringsplatserna på östra sidan av Hamngatan i Säffle, vid polisstationen, 

behöver struktureras om. 

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 parkering på 

Hamngatan i Säffle.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-04-17 

Protokollsutdrag § 29, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilagorna (1785 2020:002) samt 

(1785 2020:003) antas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare, gatuenheten  

Polisen i Säffle  
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§ 46 Dnr 2020-000178  

Begäran om investeringsmedel för utbyggnad av 
Kronvägen i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Inom detaljplanen för industriområde Norra Rolfserud finns tre lediga 

tomter/kvarter och för två av dem finns nu företag som är intresserade av att 

bygga. För att det ska kunna ske behöver kommunen bygga ut infrastruktur 

för gator och vatten- och avlopp av Kronvägen etapp 2.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-07 

Protokollsutdrag § 30, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden tillförs 4 100 tkr i investeringsbudget 2020 

med uppdrag att bygga ut gator, gc-banor och va-ledningsnät för Kronvägen 

etapp 2 i enlighet med antagen detaljplan för industriområde Norra Rolfserud 

(varav gatuenheten 2 300 tkr och VA-enheten 1 800 tkr). Arbetet startas upp 

tidigast hösten 2020 om/när bygglovsansökningar för aktuella tomter 

godkänts.  

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram förstärks med 120 tkr/år från 

och med 2021, med syftet att täcka ökade kapital- och driftkostnader som 

investeringen medför. 

3. I händelse av att etableringen uteblir, ska den part som ägde fastigheten 

vid VA-utbyggnadens färdigställande faktureras kostnaden motsvarande 

investeringen inklusive utredningsarbete i enlighet med Lagen om allmänna 

vattentjänster.  

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 47 Dnr 2020-000161  

Svar på medborgarförslag om maximal hastighet på 30 
km/tim i Åmåls tätort 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att begränsa fordonshastigheten i Åmåls centrum 

till 30 km/h inkom 2020-04-15. Förslagsställaren menar att sänkt hastighet i 

centrum skulle medföra positiva konsekvenser för miljön i form av minskad 

bränsleförbrukning och utsläpp. Gatuenheten förstår förslagets intention, 

men bedömer inte att det är lämpligt eller möjligt att införa 

hastighetsbegränsning om 30 km/h i Åmåls centrum. Enligt gällande 

regelverk ska det tydligt framgå av gatans utformning vilken hastighetsgräns 

som gäller. Gatans karaktär ska med andra ord harmonisera med 

hastighetsbegränsningen. Risken är annars att fotgängare och cyklister 

vaggas in i falsk trygghet, trots att det alltid finns bilister som missar 

skyltarna och anpassar hastigheten utifrån hur de uppfattar gatans 

utformning. Enligt trafikmätning från 2013 så kör 85% av fordonstrafiken 

redan under 40 km/tim på Kungsgatan vid bron över Åmålsån. Mätningen 

utfördes under tiden då minirondeller var anlagda på prov så 

förutsättningarna var likvärdiga mot nuläget.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-04-15 

Protokollsutdrag § 31, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-04-28 

Medborgarförslag, Hans Andersen, 2020-04-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Åmål avslår medborgarförslaget. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 48 Dnr 2017-000103  

Svar på motion om utökat intervall för slamtömning 
baserat på slamavskiljarens storlek samt antal 
personer i hushållet 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet har genom Lars Olof Ottosson (C) 2017-01-24 lämnat in en 

motion i rubricerat ärende. Syftet är att möjliggöra ett förlängt intervall för 

slamtömning baserad på slamavskiljarens storlek samt antal personer i 

hushållet. Motionen återremitterades 2017-10-17 för utredning av 

möjligheten att ta fram ett enklare rådgivande verktyg som kan läggas som 

bilaga vid ansökan om förlängt tömningsintervall. 

Förvaltningen ser stora svårigheter i att åstadkomma ett verktyg för 

fastighetsägare som rättvist kan spegla de tekniska bedömningar och 

ställningstaganden utifrån individuella förutsättningar som görs i dessa 

ärenden. Däremot är det möjligt att ta fram en modell som förtydligar och 

förklarar hur miljöenheten metodiskt bedömer de faktorer som kan 

möjliggöra ökat tömningsintervall för slamtömning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-03-26 

Motion, Lars Olof Ottosson (C), 2017-01-24 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2017-09-26 

Protokollsutdrag § 71, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2017-10-03 

Protokollsutdrag § 109, teknik- och fritidsnämnden, 2017-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 49 Dnr 2020-000021  

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

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning år 2020.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning, 2020-05-05 

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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§ 50 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda handlingar, 2020-05-05 

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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§ 51 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Städchef Carina Nylén lämnar aktuell verksamhetsinformation från 

städenheten. 

Fritidschef Viktor Weiberg lämnar aktuell verksamhetsinformation från 

fritidsenheten.  

 


