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Niklas Karlsson (S) X           
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Lars Wising (SD) X           
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Anders Hansson (L) X           

Ove Kaye (SD)            
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§ 97 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.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 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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§ 99 Dnr 2020-000105  

Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +1 375 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav +1 425 tkr avser Säffle och  

(-50 tkr) avser Åmål. Överskottet förklaras i huvudsak av lägre kostnader för 

vinterväghållning i båda kommuner samt obrukade medel för budgeterad 

post om kompetensutveckling, arbetsmiljö och oförutsedda kostnader. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiseras VA-

verksamheten till (-1 300 tkr) och renhållningsverksamheten till +/- 0 tkr.  

I Åmål beräknas resultatet för VA-verksamheten till (-1 600 tkr) och för 

renhållningen +300 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. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget inklusive beslutat tillägg, 

uppgår till 52,4 Mnkr för Säffle 2020 och 19,3 mnkr för Åmål. 

Efter oktober är 15 731 tkr förbrukat för Säffle och 12 476 tkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2020-11-10 

Ekonomisk prognos efter oktober för teknik- och fritidsnämnden Säffle 

Åmål, 2020-11-10 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2020 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter oktober månad 2020 godkänns. 

___________________ 
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Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Åmål 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 100 Dnr 22423  

Information - VA-utbyggnad Tössebäcken 

Ärendebeskrivning 

VA-ingenjör Erik Martinsson informerar muntligt om arbetet med och 

kostnaden för VA-utbyggnaden i Tössebäcken.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 101 Dnr 2020-000371  

Beslut om sammanträdesdagar år 2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens reglemente föreskriver att nämnden ska 

förlägga sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa 

bestämda veckor. Detta för att nämndernas sammanträden ska synkroniseras 

med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar 

år 2021 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Enligt 

förslaget sammanträder nämnden och utskottet i regel på tisdagar, med 

enstaka undantag. Nämnden har alltid rätt att besluta om ändring av 

sammanträdesplaneringen. Samma möjlighet har arbetsutskottet för sina 

sammanträdesdagar. 

Följande dagar kl. 14:00 är föreslagna: 

Arbetsutskottet sammanträder:  

5 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 2 juni, 3 augusti, 7 september, 5 

oktober, 9 november, 7 december 

Teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 

19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 22 juni, 17 augusti,  

21 september, 19 oktober, 24 november och 21 december  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-13 

Förslag till sammanträdeskalender för år 2021, 2020-10-13 

Protokollsutdrag § 66, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar förslag till sammanträdesdagar år 2021. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 
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Kommunledningskontoret Säffle 

Kommunledningskontoret Åmål 
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§ 102 Dnr 2020-000384  

Anhållan om extra investeringsmedel för utbyggnad av 
Säterivägen söderut till fiskodling (etapp 2) 

Ärendebeskrivning 

Exploatören för Fiskodling har beviljats marklov för sin byggnation som 

inkluderar personalparkering i kvarterets nordvästra del. 

Det innebär att kommunen behöver bygga ut gator, gång- och cykelbana, 

belysning och dagvattenledning från Säterivägens nuvarande södra ände till 

kvartersgräns i enlighet med detaljplan (Säterivägen etapp 2). 

Teknik- och fritidsförvaltningen vill i samband med detta också projektera 

gång- och cykelbana mellan Industrigatan och Säterivägen etapp 2. 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas mycket av ökade kapital- 

och driftkostnader för tillkommande projekt såsom detta.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-10 

Protokollsutdrag § 62, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 4 000 tkr år 2021 

för projektering och utbyggnad av Säterivägen etapp 2. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (3 100 tkr) och VA-enheten (900 tkr). 

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 181 tkr/år från och med år 2021, med syfte att 

täcka ökade kapital- och driftkostnader som investeringen medför. 

3. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 200 tkr för 

projektering av gång- och cykelbana mellan Industrigatan och Säterivägen 

etapp 2. 

Kapitalkostnader för investeringen finansieras inom förvaltningens 

driftbudgetram. 

___________________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 103 Dnr 2019-000487  

Svar på medborgarförslag om återplantering av träd 
längs Hjeltegatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om återplantering av träd längs Hjeltegatan i Åmål 

inkom till kommunfullmäktige i Åmål den 10 juli 2019.  

Teknik- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att 

Hjeltegatan är i behov av försköning och upprustning. Teknik- och 

fritidsnämnden har sedan tidigare i investeringsbudget för 2022 avsatt medel 

för utredning rörande återplantering av träd och nybyggnad av 

gatubelysningsanläggning som är i dåligt skick och inte ger önskad 

belysning.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-20 

Medborgarförslag, Sten Lindström, 2019-07-10 

Protokollsutdrag § 63, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 104 Dnr 2019-000481  

Svar på medborgarförslag om avstängning av trafik i 
centrala Säffle nattetid 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag från Lennart Westerlind inkom till 

kommunfullmäktige i Säffle 2019-09-20. Medborgarförslaget är att trafiken i 

centrala Säffle stängs av nattetid mellan kl. 00:00-05:00. 

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning och ställer sig positiv till 

att införa gatuavstängningar nattetid.  Lokala trafikföreskrifter som förbjuder 

nattlig trafik genom Säffle centrum har införts under en prövoperiod, och 

resultatet utvärderas under hösten.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-14 

Medborgarförslag, Lennart Westerlind, 2019-09-20 

Protokollsutdrag § 119, Kommunfullmäktige Säffle, 2019-10-07 

Protokollsutdrag § 64, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Förslagsställaren 
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§ 105 Dnr 2015-000459  

Svar på motion om cykelvänlig kommun 

Ärendebeskrivning 

Sen ett antal år tillbaka har det funnits en politisk efterfrågan på hur Säffle 

kommun arbetar för att kommunen ska vara cykelvänlig. Säffle kommun har 

under den här perioden ingått i ett värmländskt EU-projekt kallat ”Hållbart 

resande i ett växande Värmland”. Inom ramen för EU-projektet har teknik- 

och fritidsförvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar och övriga 

intressenter, under 2019 tagit fram ett förslag till cykelplan för Säffle 

kommun.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-28 

Förslag till cykelplan för Säffle kommun, 2020-09-30 

Motion, Centerpartiet, 2015-09-08 

Protokollsutdrag § 24, kommunstyrelsen Säffle, 2020-02-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige antar föreslagen cykelplan för Säffle kommun. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 106 Dnr 2018-000594  

Svar på motion om att utreda möjligheten till fler 
omklädningsrum i anslutning till Somashallen 

Ärendebeskrivning 

Jonas Larsson (M) inkom den 12 februari 2018 med en motion om att utreda 

möjligheten till fler omklädningsrum i Somashallen samt en översyn av rink 

(hockeysarg)och plexiglas.  

Förvaltningen bedömer att en höjd tävlingskapacitet för Somashallen inte 

motsvarar verksamhetsbehoven. Förvaltningen bedömer dock att en ny 

hockeysarg skulle tillföra trygghets- och säkerhetsvärden. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-21 

Motion, Jonas Larsson (M), 2018-02-12 

Protokollsutdrag § 65, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

tjänsteyttrandet. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Fritidschef 
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§ 107 Dnr 2020-000393  

Beslut om extra verksamhetsbidrag till Säffles 
föreningar 

Ärendebeskrivning 

Majoriteten i Säffle har med bakgrund av Coronavirusets konsekvenser tagit 

initiativ till lättnader för det lokala föreningslivet. Ett förslag för teknik- och 

fritidsnämnden att ta ställning till är ett extra verksamhetsbidrag, som 

finansieras genom ett tillfälligt tillskott till nämndens driftsbudget. 

Förslaget innebär extra driftskostnader om 120/360/600 tkr för teknik- och 

fritidsnämnden, beroende på vilket bidragsalternativ som förordas. 

Beräkningarna utgår från tre möjliga alternativ, där föreningarna får 

100/300/500 kr/aktiv medlem (7-18 år). Resultatet redovisas i Bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-10-23 

Bilaga 1 – Eventuellt extrastöd till Säffles föreningar, 2020-10-23 

Protokollsutdrag § 61, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden anhåller om ett tillfälligt tillskott på 600 tkr 

till driftsbudgeten för år 2020. 

2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att betala ut ett extra 

verksamhetsbidrag för år 2020 i enlighet med Bilaga 1, under förutsättning 

att ett tillfälligt tillskott till driftsbudgeten för år 2020 beslutas. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 108 Dnr 2020-000410  

Beslut om extra verksamhetsbidrag till Åmåls 
föreningar 

Ärendebeskrivning 

Majoriteten i Åmål har med bakgrund av Coronavirusets konsekvenser tagit 

initiativ till lättnader för det lokala föreningslivet. Ett förslag för teknik- och 

fritidsnämnden att ta ställning till är ett extra verksamhetsbidrag, som 

finansieras genom ett tillfälligt tillskott till nämndens driftsbudget. 

Förslaget innebär extra driftskostnader om 100/300/500 tkr för teknik- och 

fritidsnämnden, beroende på vilket bidragsalternativ som förordas. 

Beräkningarna utgår från tre möjliga alternativ, där föreningarna som 

bedriver ungdomsverksamhet får 13/39/65 kr/aktivitet (baserat på 

redovisning för år 2019). Resultatet redovisas i Bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-05 

Bilaga 1 – Eventuellt extrastöd till Åmåls föreningar, 2020-10-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden anhåller om ett tillfälligt tillskott på 500 tkr 

till driftsbudgeten för år 2020. 

2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att betala ut ett extra 

verksamhetsbidrag för år 2020 i enlighet med Bilaga 1, under förutsättning 

att ett tillfälligt tillskott till driftsbudgeten för år 2020 beslutas. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 109 Dnr 2020-000411  

Utredningsuppdrag om renovering av Åmåls simhall 

Ärendebeskrivning 

Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och 

standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och 

fattar beslut om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, 

medan teknik- och fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-05 

Renoveringsbehov Åmåls simhall, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-05-

20 

Undersökning av bassängbotten, BBM, 2020-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för 

renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta 

utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt. 

2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 

ÅKAB 
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§ 110 Dnr 2020-000361  

Ledarstipendiater år 2020 

Ärendebeskrivning 

Stipendiet ska ges till en förtjänstfull ledare inom en ideell förening med säte 

i Säffle eller Åmåls kommun. En arbetsgrupp med representanter från 

teknik- och fritidsnämndens presidium och förvaltningen har lagt fram ett 

förslag till ledarstipendiat för år 2020.  

Beslutsunderlag 

Ansökningar om ledarstipendium 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden ställer sig bakom 

föreslagna ledarstipendiater för år 2020.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden ställer sig bakom föreslagna ledarstipendiater 

för år 2020.  
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§ 111 Dnr 2020-000021  

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

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade med stöd i teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegeringsbeslut, 2020-11-10 

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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§ 112 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda handlingar, 2020-11-10 

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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§ 113 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

VA-chef Emil Martinsson delger aktuell verksamhetsinformation från VA-

enheten. 

Lokalvårdschef Carina Nylén delger aktuell verksamhetsinformation från 

lokalvårdsenheten.  

 


