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Plats och tid Päronsalen, Åmåls stadshus, tisdagen den 22 september 2020 kl 14:00 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 74-84 Förvaltningschef Helen Halvardsson 
§ 76 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 

 

Justerare Jerome Davidsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2020-09-28 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 ........................................................................................  Paragrafer §§ 74-84 

 Nils Ahlqvist  

 Ordförande 

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

 

 Niklas Karlsson (S)  

 Justerare 

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

 

 Jerome Davidsson (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-29 Datum då anslaget tas ned 2020-10-21 

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) ers. Hassan Dalo (S)  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          

Viktor Nygren (KD)  X          

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

- (SD) - -          

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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§ 74 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Davidsson (S) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Jerome Davidsson (S) till 

protokolljusterare.  
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§ 75 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa dagens 

föredragningslista.  

Beslut 

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

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2020 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 300 tkr för de 

skattefinansierade verksamheterna, varav 525 tkr avser Säffle och (-225 tkr) 

avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten ett underskott om (-1 125 tkr) och verksamheten för 

renhållning  

+/- 0-resultat. VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott om 

(-1 800 tkr) och renhållningen i Åmål ett överskott med 300 tkr. Östby 

prognostiserar ett underskott om (-600 tkr) som vid årets slut debiteras 

renhållningskollektiven. 

Åren 2020-2022 och framåt blir nämndens största utmaning att finansiera 

avskrivningar och ränta. Förvaltningen bedömer inte att nuvarande 

ekonomiska förutsättningar ger utrymme för utökad verksamhet eller höjd 

ambitionsnivå. Nämnden kan istället behöva minska sin verksamhet eller 

sänka ambitionsnivån.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-15 

Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut, 2020-09-15 

Investeringsuppföljning efter augusti, 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti månad 2020 

godkänns. 

2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
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3. Investeringsuppföljning efter augusti godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 77 Dnr 2020-000327  

Uppdaterade inventarieförteckningar i samband med 
delårsbokslut år 2020 

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, 2020-09-18 

Kvittens för inlämnad inventarieförteckning, 2020-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisad hantering av 

inventarieförteckningarna i samband med delårsbokslut 2020. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 78 Dnr 2020-000283  

Taxa för slamtömning år 2021, Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 

Säffle kommun från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%. Tjänsteutbudet föreslås även 

utökas med en tjänst enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-18 

Protokollsutdrag § 45 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla föreslagen taxerevidering för slamtömning enligt bilaga 1. 

2. Bifalla förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 79 Dnr 2020-000284  

Taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 

Åmåls kommun från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%. Tjänsteutbudet föreslås även 

utökas med en tjänst enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-18 

Protokollsutdrag § 46 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla föreslagen taxerevidering för slamtömning enligt bilaga 1. 

2. Bifalla förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 80 Dnr 2020-000282  

Taxa för sophämtning år 2021, Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Grund- respektive kärlavgift i taxan för sophämtning föreslås höjas med 7%. 

Ytterligare en tjänst för felsorterat avfall föreslås enligt bilaga 1. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Säffle antar 

reviderad taxa för sophämtning för Säffle kommun samt utökat tjänsteutbud 

enligt bilaga 1, att gälla från och med 2021-01-01.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-01 

Protokollsutdrag § 47 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslag till höjning av taxan för sophämtning i Säffle kommun antas enligt 

bilaga 1, att gälla från och med 2021-01-01. 

2. Förslag till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1 antas, att gälla från och med 

2021-01-01. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 81 Dnr 2020-000045  

Information - Renhållningsföreskrift och 
renhållningstaxa för Säffle och Åmål 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om förutsättningarna för och 

arbetet med att ta fram en ny renhållningsföreskrift och taxa, med bakgrund 

av införandet av matavfallsinsamling. 

Förvaltningen bedömer att regeringen kommer att fatta beslut om att skjuta 

upp tidsplanen för införandet av matavfall i Sveriges kommuner, med 

bakgrund av pandemin.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
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§ 82 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, 2020-09-15 

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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§ 83 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Inga handlingar har anmälts till dagens sammanträde.  
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§ 84 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Ingen övrig information eller rapport föredrogs för nämnden.  
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