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Plats och tid Lilla Bräcke camping, Ånimskog, onsdagen den 17 juni 2020 kl 13:00-14:30 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 52-62 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§§ 52-62 Förvaltningsekonom Thord Eriksson 
§§ 52-62 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 
§§ 52-62 Handläggare Inge Larsson 
§§ 52-62 Gatuchef Niklas Ekberg 
§§ 52-62 VA-chef Emil Martinsson 

 

Justerare Putte Grötting (C) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2020-06-18 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 .......................................................................................  Paragrafer §§ 52-62 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Nina Andersson (M)  

 Justerare 

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

 

 Putte Grötting (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-19 Datum då anslaget tas ned 2020-07-11 

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) ers. Putte Grötting (C)  X          

Jerome Davidsson (S) X           

Bo Augustsson (S) X           

Stefan Byqvist (SD) X           

Niklas Karlsson (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          

Putte Grötting (C) X           

Patrik Karlsson (SiV)  X          

- (KD) - -          

Inger Persson (S)  X          

Bassam Kadro (S)  X          

- (SD) - -          

- (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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§ 52 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Putte 

Grötting (C) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Putte Grötting (C) till 

protokolljusterare.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

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

Ekonomisk uppföljning efter maj år 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +1 500 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 350 tkr avser Säffle och 

+150 tkr avser Åmål. Överskotten förklaras i huvudsak av lägre kostnader 

för vinterväghållning men det reduceras mer i Åmål av ett flertal 

verksamheter som överstiger budget.  

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten (- 500 tkr) och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. I Åmål 

prognostiserar VA-verksamheten (– 1 000 tkr) och 

renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. För VA-verksamheten i Säffle finns en 

tidigare skuld till abonnentkollektivet som uppgår till 400 tkr och i Åmål 

finns motsvarande skuld som uppgår till 1 700 tkr. 

Investeringsuppföljning 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget inklusive beslutat tillägg, 

uppgår till 48,3 Mnkr för Säffle 2020 och 18,5 mnkr för Åmål. Efter maj är 5 

133 tkr förbrukat för Säffle och 7 395 tkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter maj för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2020-05-29 

Investeringsuppföljning efter maj för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2020-05-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter maj månad 2020 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter maj månad 2020 godkänns. 

________________ 

Beslutet skickas till: 
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Kommunledningskontoret 
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§ 55 Dnr 2020-000240  

Internkontrollplan år 2020 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 

för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en 

fungerande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av 

internkontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 6 §. För 

bolagen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 

Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-

kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 

samband med årsredovisningen.  

Följande kontrollmoment föreslås för teknik- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde 2020: 

Nämndspecifika 

Avfall renhållning – kontroll av att tidsmål uppfylls vid budning av 

sophämtning och slamtömning. 

Attester -  kontroll av att behörig medarbetare mottagnings attesterar 

leverantörsfakturor.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-25 

Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2020, 

2020-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik-och fritidsnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2020.  
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§ 56 Dnr 2020-000221  

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Skördevägen 
och Åkervägen i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Boende i bostadsområdet Östra Åsen har uppvaktat gatuenheten om en 

parkeringsproblematik på Skördevägen och Åkervägen i Åmål. Gatuenheten 

föreslår att det införs parkeringsförbud på ena sidan av varje gata. 

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 parkering på 

Skördevägen och Åkervägen i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-20 

Protokollsutdrag § 39, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga (1492 2020:003) 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 2020:004) antas med 

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

trafikförordningen (1998:1276)  

3. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

 

 

_______________ 

Beslutet skickas till: 
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Gatuchef 

Trafikingenjör 

Driftledare 

Polisen i Åmål 
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§ 57 Dnr 2020-000206  

Beslut om kommunal medfinansiering för 
fasadrenovering samt köksrenovering - Långseruds 
bygdegård 

Ärendebeskrivning 

Långseruds bygdegårdsförening har beslutat att ansöka hos Boverket om 

investeringsbidrag för iordningställande av nytt kök i samlingslokalen samt 

målning av den utvändiga fasaden. Totalsumman för hela investeringen är på 

711 000 kronor fördelat på 340 000 kronor för utvändig målning och 371 

000 kronor för nytt kök. Föreningen ansöker om en kommunal 

medfinansiering  på 30 % av totalsumman dvs 213 300 kronor.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande. 2020-05-20 

Ansökan om kommunal medfinansiering, Långseruds bygdegårdsförening 

Protokollsutdrag § 38 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering med 30 % för nytt kök 

och utvändig målning till Långseruds bygdegårdsförening år 2021 under 

förutsättning av Boverkets positiva beslut om investeringsbidrag för hela 

eller del av ansökan. 

2. Kommunstyrelsen tar i budgetprocessen inför år 2021 upp ett belopp 

motsvarande medfinansieringen (preliminärt 213 300 kr) som ett ettårigt 

anslag till teknik- och fritidsnämndens driftbudget. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 

Långseruds bygdegårdsförening 

Protokollsanteckning 

Stefan Byqvist (SD), Lars Wising (SD): 
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"Sverigedemokraterna anser att kostnaderna för renoveringen av Långseruds 

bygdegård är väl höga, och belastar Säffle kommuns redan ansträngda 

ekonomi med en relativt hög kostnad.  Sverigedemokraterna är för övrigt för 

en levande landsbygd där bygdegårdarna spelar en stor roll."  
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§ 58 Dnr 2020-000187  

Beslut om prioriteringsordning vid skyddshämtning - 
extraordinära lägen 

Ärendebeskrivning 

En strategi för så kallad skyddshämtning av hushållsavfall ska antas av 

verksamhetsansvarig nämnd för renhållning. Skyddshämtning används då 

kommunens renhållningsverksamhet inte har tillgång till de resurser 

(bränsle, personal, fordon) som krävs för att upprätthålla den ordinarie 

verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-05-18 

Protokollsutdrag § 37, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Föreslagen prioriteringsordning i händelse av skyddshämtning av 

hushållsavfall fastställs.  
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§ 59 Dnr 2020-000186  

Svar på remiss om reviderad konstpolicy 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad Konstpolicy för 

Säffle kommun. 

Teknik- och fritidsförvaltningen tillstyrker generellt förslaget till reviderad 

konstpolicy för Säffle kommunkoncern. Förvaltningen anser dock att policyn 

i vissa avseenden bör förtydligas. Ansvaret för 1%-regelns beaktande är i 

nuvarande skrivning för brett och opreciserat. Dessutom kan det, om policyn 

antas, finnas skäl att förtydliga teknik- och fritidsnämndens reglemente så 

det tydligt framgår att nämnden bär ansvaret för underhåll av offentlig konst 

i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-05-20 

Protokollsutdrag § 40, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar föreslaget remissvar och sänder det till 

kulturnämnden. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kulturnämnden 
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§ 60 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, 2020-06-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens presenterar en förteckning över anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Anmälda handlingar, 2020-06-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden har 

tagit del av anmälan.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av anmälan.  
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§ 62 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

VA-chef Emil Martinsson presenterar aktuell verksamhetsinformation från 

VA-enheten. 

Gatuchef Niklas Ekberg presenterar aktuell verksamhetsinformation från 

gatuenheten.  

 


