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Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, tisdagen den 18 augusti 2020 kl 14:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 63-73 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§§ 65-67 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 
§§ 65-66 Förvaltningsekonom Thord Eriksson 
§ 68 Miljöingenjör Susanne Bäckström 

 

Justerare Nina Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2020-08-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 .......................................................................................  Paragrafer §§ 63-73 

 Helen Halvardsson  

 Ordförande 

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

 

 Niklas Karlsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Nina Andersson (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-18 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-25 Datum då anslaget tas ned 2020-09-16 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 

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

 

 Helen Halvardsson  
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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) ers. Ove Kaye (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          

- (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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§ 63 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Andersson (M) till protokolljusterare.  

Beslut 

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

protokolljusterare.  
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§ 64 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Fastställande av dagens föredragningslista.  

Beslut 

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

Ekonomisk uppföljning efter juni år 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +850 tkr för de 

skattefinansierade verksamheterna, varav +1 250 tkr avser Säffle men  

-400 tkr avser Åmål. Överskotten förklaras i huvudsak av lägre kostnader för 

vinterväghållning i båda kommuner men det reduceras mer i Åmål av ett 

flertal verksamheter som överstiger budget.  

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiseras VA-

verksamheten till -750 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr.  

I Åmål beräknas resultatet för VA-verksamheten till -1 550 tkr och för 

renhållningen +/- 0 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. 

Investeringsuppföljning 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget inklusive beslutat tillägg, 

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

Efter juni är 7 763 tkr förbrukat för Säffle och 6 960 tkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-10 

Ekonomisk rapport efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål, 

2020-08-06 

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 juni månad 2020 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2020 godkänns. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 
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Kommunstyrelsen Säffle 

Ekonomichef Åmål 
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§ 66 Dnr 2020-000200  

Budget år 2021 - Säffle 

Ärendebeskrivning 

Kommunaltekniken står överlag inför stora utmaningar i form av underhålls- 

och investeringsbehov i existerande anläggningar. En av nämndens största 

utmaningar på flerårssikt är att finansiera de kapitalkostnader i 

driftsbudgeten som de många investeringarna medfört. Detta, i kombination 

med det osäkra makroekonomiska läget och föreslagen nolluppräkning, 

tillåter inget utrymme för utökad verksamhet. Tvärtom kan servicegrad 

komma behöva sänkas. 

Förvaltningen bedömer att teknik- och fritidsnämnden genom att fokusera på 

kärnverksamhet och bibehållen standard på existerande anläggningar och 

verksamhet på sikt bör kunna bibehålla nuvarande måluppfyllelse överlag. 

Detta under förutsättning att det övergripande finansiella läget inte försämras 

avsevärt, att planerade verksamhetseffektiviseringar ge önskat resultat och 

att nämnden får kostnadstäckning för eventuella nya uppdrag och 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-11 

Budgetramskrivelse, 2020-08-11 

Förslag till investeringsbudget 2020-08-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreslagen budgetramskrivelse för Säffle kommun år 2021 antas. 

2. Föreslaget investeringsbudgetförslag för Säffle år 2021-2023 antas. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Ekonomichef Åmål 
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§ 67 Dnr 2020-000281  

Anhållan om omfördelning av investeringsmedel för 
byggnation av garage vid Säffle vattenverk och Åmåls 
reningsverk 

Ärendebeskrivning 

Enligt investeringsbudget 2020 avser VA-enheten bygga två radgarage för 

enhetens servicefordon. Efter upphandling framgår att vinnande anbud 

överskrider resp. investeringsbudget med ca 600 tkr.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella garagebyggnationer som anses 

nödvändiga i huvudsak för att undvika risk för brand i verksamhetens 

samhällsviktiga processanläggningar anses det angeläget att 

investeringsmedel internt omprioriteras.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-07-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Totalt 600 tkr omfördelas inom VA-enhetens investeringsbudgetram i 

Säffle från budgetposter ”lös egendom” (250 tkr), värmesystem Säffle 

vattentorn (300 tkr) samt från omläggning och duplicering VA-ledningar (50 

tkr) till budgetpost ”garagebyggnation vid Säffle vattenverk”.  

2. Totalt 650 tkr omfördelas inom VA-enhetens investeringsbudgetram i 

Åmål från budgetposter ”mekanisk rening Tösse” (300 tkr) och 

”oml/duplicering ledningsnät” (350 tkr) till budgetpost ”garagebyggnation 

vid Åmåls avloppsreningsverk”. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

VA-chef 

Förvaltningsekonom 
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§ 68 Dnr 2018-000728  

Svar på motion om förbättrad avfallshantering i 
kommunen 

Ärendebeskrivning 

Motionen syftar till att en inventering av avfallshanteringen i kommunala 

verksamheter samt kommunala bolag i Säffle kommun ska genomföras med 

hänsyn till avfallstrappan och med efterföljande åtgärder. I 

personalutrymmen ska avfall som plast, papper, metall och matavfall 

källsorteras och ses som en resurs och återvinnas istället för att förbrännas. I 

dagsläget finns inte resurser till detta projekt, men målsättning finns att 

projektet kan påbörjas våren 2021.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-06-15 

Motion, Miljöpartiet gm Magnus Larsson, 2018-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige i Säffle bifaller motionen.  

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 69 Dnr 2020-000292  

Fyllnadsval av ledamot i och ordförande för teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Fredrik Bengtsson (S) avsägelse av uppdrag i bl.a. teknik- 

och fritidsnämndens arbetsutskott ska nämnden utse en ny ledamot samt 

ordförande i utskottet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy Lerhman (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Niklas Karlsson (S) utses till ny ledamot av arbetsutskottet. 

2. Niklas Karlsson (S) utses till ny ordförande för arbetsutskottet.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Niklas Karlsson (S) utses till ny ledamot av arbetsutskottet. 

2. Niklas Karlsson (S) utses till ny ordförande för arbetsutskottet. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

HR-enheten 

Kommunsekreteraren 
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§ 70 Dnr 2020-000291  

Val av firmatecknare efter Fredrik Bengtsson (S) 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av avsägelsen från Fredrik Bengtsson (S) som ordförande för 

och ledamot av teknik- och fritidsnämnden, behöver nämnden utse en ny 

firmatecknare  efter densamme.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att för perioden 2020-08-18 och tills 

vidare utse följande två personer till firmatecknare i förening: 

1. Ordförande Niklas Karlsson, med viceordförande Nina Andersson som 

ersättare. 

2. Förvaltningschef Helen Halvardsson, med verksamhets-/enhetscheferna 

Niklas Ekberg, Emil Martinsson, Veronica Carlsson-Ulff, Kajsa Brandt, 

Carina Nylén, Viktor Weiberg som ersättare. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret 

Firmatecknare 
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§ 71 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, 2020-08-11 

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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§ 72 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Inga handlingar har anmälts till sammanträdet.  
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§ 73 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om inkommen inbjudan till 

webbsändning om Miljödepartementets remiss "Kommunalt ansvar för 

insamling och materialåtervinning av returpapper". 

 

 


