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§ 1 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Karlsson (S) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Niklas Karlsson (S) till 

protokolljusterare.  
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§ 2 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.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(15) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2020-000200  

Budget år 2021 

Ärendebeskrivning 

Förslaget till verksamhetsplan för åren 2021-2023 samt detaljbudget för år 

2021 innebär att teknik- och fritidsnämnden bör kunna verka för god och 

bibehållen måluppfyllelse. Detta under förutsättning att det övergripande 

finansiella läget inte försämras avsevärt, att planerade 

verksamhetseffektiviseringar ger önskat resultat och att nämnden får 

kostnadstäckning för eventuella nya uppdrag och verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande detaljbudget, 2021-01-12 

Verksamhetsplan för teknik- och fritidsnämnden år 2021-2023 

Detaljbudget Säffle för teknik- och fritidsnämnden 2021 

Detaljbudget Åmål för teknik- och fritidsnämnden 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Detaljbudget för Säffle år 2021 antas. 

2. Detaljbudget för Åmål år 2021 antas. 

3. Verksamhetsplan för år 2021-2023 antas. 

____________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Säffle 

Ekonomichef Åmål 
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§ 4 Dnr 2020-000398  

Taxor för uthyrning av båtplatser i Säffle 2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2021 en översyn av taxorna för 

uthyrning av båtplatser. Taxan ska vara kostnadsneutral och en höjning 

föreslås därför inför 2021 med 5 % för Ekenäs och 2% för Tingvallastrand. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-01-13 

Taxa för båtplatser Säffle år 2021, 2021-01-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för 

uthyrning av båtplatser i Säffle kommun att gälla från och med 2021-02-01. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Förvaltningsekonom 

Handläggare  
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§ 5 Dnr 2020-000399  

Taxor för uthyrning av båtplatser i Åmål 2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2021 en översyn av taxorna för 

uthyrning av båtplatser. Taxan ska vara kostnadsneutral och en höjning 

föreslås därför inför 2021 med 3% för båtplatserna i Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-01-19 

Taxa för båtplatser Åmål år 2021, 2021-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för 

uthyrning av båtplatser i Åmål kommun att gälla från och med 2021-02-01. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Förvaltningsekonom 

Handläggare  
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§ 6 Dnr 2020-000384  

Beslut om villkor för VA-anslutning - Premium Svensk 
Lax AB 

Ärendebeskrivning 

Premium Svensk Lax AB, har uttryckt önskemål om att ansluta planerad 

fiskodlingsverksamhet till Säffle Kommuns allmänna VA-anläggning. 

Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som genomfört en 

omfattande utredning av de tekniska, ekonomiska och juridiska 

möjligheterna att tillgodose bolagets behov av VA-tjänster med den 

allmänna VA-anläggningen.  

Det är den samlade bedömningen att en anslutning kan och bör medges.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningen tjänsteyttrande, 2021-01-13 

Plankarta - Säterivägen, 2021-01-13 

Förslag till industriavtal VA Säffle kommun, 2021-01-13 

Förslag till bilaga A, 2021-01-13 

Förslag till bilaga B, 2021-01-13 

Förslag till bilaga C, 2021-01-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Befintligt VA-verksamhetsområde utvidgas för att innefatta det 

geografiska område som upptas av detaljplanområde Säterivägen (Säffle 

6.18 m.fl.). 

2. Särtaxa tillämpas för bolagets VA-anslutningsavgift. Beräkningsgrunden 

för särtaxan innebär att VA-huvudmannen ersätter i grundavgift ingående 

servisavgift (i ordinarie VA-taxa) med den faktiska utbyggnadskostnaden för 

VA-anläggningen mellan bolagets förbindelsepunkt och berörda VA-

anläggningar.  

3. Särtaxa tillämpas för bolagets VA-brukningsavgift.  
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4. Föreslaget industriavtal, och i avtal angivna villkor och avgifter för 

bolagets brukande av den allmänna VA-anläggningen, antas. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Protokollsanteckning 

Stefan Byqvist (SD): 

”Vi ställer oss inte negativa till denna industrietablering och går även med på 

förslaget om industriavtal och särtaxan som avses i beslutet. De frågetecken 

som fanns innan mötet gällande beslutet rätades ut vilket vi uppskattar.  

Vi ställer oss däremot frågande till den ekonomiska situationen gällande 

Svensk Lax då det framgått att man redan v47 år 2020 fått en 

betalningsanmärkning.  

Det medför ett behov av att redogöra för garantier från Svensk Lax för att 

detta ska hålla och inte bli ett fiasko.  

Då det varit oklart kring investerare så har den ekonomiska delen varit oklar, 

vilket gör att kommunens investering blir riskabel med risk för konkurs eller 

dylikt. Att få redovisat vilka investerare som finns vore lugnande kring den 

fortsatta investeringen.” 
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§ 7 Dnr 2017-000290  

Underhållsplan för motionsspår 

Ärendebeskrivning 

På teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2017-04-25 väckte Bengt 

Enneby (C) ett uppdrag om att ta fram en underhållsplan för spår och leder i 

Säffle kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till underhållsplan. 

Underhållsplanen ska vara ett verktyg som vägleder arbetet med att göra 

kommunens grönområden attraktiva, och tillgänglighetsanpassa dessa 

områden där det är möjligt. Kommunen verkar därigenom för motion och 

rörelse i naturmiljöer.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-12-02 

Underhållsplan för spå och leder, 2020-10-13 

Motion om underhållsplan för motionsspår, 2017-02-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar anta föreslagen underhållsplan för spår 

och leder i Säffle kommun.  
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§ 8 Dnr 2020-000377  

Information - Driftsavtal 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Viktor Weiberg informerar om pågående arbete gällande översyn 

av driftsavtal mellan teknik- och fritidsnämnden och föreningarna i Åmål 

och Säffle.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.  
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§ 9 Dnr 2021-000013  

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning år 2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över beslut 

fattade enligt teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning år 2021, 2021-01-19 

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.  
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§ 10 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda handlingar, 2021-01-19 

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.  
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§ 11 Dnr 10711  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Stefan Byqvist (SD) ställer frågor om hur förvaltningen tar till vara på 

simhallens arbetskraft nu när simhallen är stängd. Byqvist (SD) frågar också 

om det skett någon uppföljning av olycksincidenten vid Säffle simhall år 

2020. 

Förvaltningschef Helen Halvardsson och fritidschef Viktor Weiberg svarar 

att simhallspersonalen delvis behöver bedriva underhållsarbete, men att det 

pågår förhandlingar om att låta delar av personalstyrkan arbeta i exempelvis 

parkverksamheten. 

Gällande olyckan vid Säffle simhall så har åtgärder vidtagits som ska 

minimera risken för ny olycka vid aktuell plats. 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om läget i sjöar och 

vattendrag. De höga flödena har dämpats och den akuta faran är över just nu.  

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om pandemiläget. 

Förvaltningen utgår från att idrottshallarna kommer att behöva vara stängda 

ytterligare en tid. 

 

 


