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§ 21 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Niklas Karlsson (S) utses till protokolljusterare.  

Beslut 

Niklas Karlsson (S) utses till protokolljusterare.  
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§ 22 Dnr 10096  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av dagens föredragningslista.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): beslutar fastställa dagens föredragningslista.  

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställd.  
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§ 23 Dnr 2021-000002  

Ekonomisk uppföljning efter februari år 2021 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -3 200 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och  

-1 700 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens 

simhallar p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket 

kommer att innebära en längre stängning.  

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten +/- 0 tkr och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. I Åmål 

prognostiserar VA-verksamheten +/- 0 tkr och renhållningsverksamheten +/- 

0 tkr. För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot 

abonnentkollektivet som uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande 

fordran som uppgår till 487 tkr. 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 21,4 Mnkr för 

Säffle 2020 och 22,8 mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2020 är ännu inte 

beslutad och ingår därför inte i ovanstående belopp). Efter februari är 388 tkr 

förbrukat för Säffle och 519 tkr för Åmål. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-03-09 

Ekonomisk prognos efter februari år 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter 

februari månad 2021. 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Åmåls kommun 

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2020-000240  

Redovisning av internkontrollåtgärder 
kommungemensamma år 2020 

Ärendebeskrivning 

Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning 

och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. 

Nämnden/bolaget ska i samband med årsredovisningen, rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till 

kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Under året har följande kontroller genomförts: 

Kommungemensamma 

Ekonomi – Uppföljning av att fakturor hanteras i tid 

Personal – Kontroll att kallelser är bifogade vid ansökan om facklig ledighet 

Kansli – Kontroll av att rutinen för personuppgiftsincidenter följs 

IT – Kontroll av rutiner vid bortfall av verksamhetssystem, IT-infrastruktur 

eller internetförbindelse. 

Nämndspecifika 

Avfall renhållning – kontroll av att tidsmål uppfylls vid budning av 

sophämtning och slamtömning. 

Attester- kontroll av att behörig medarbetare mottagningsattesterar 

leverantörsfakturor. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-03-08 

Internkontrollplan för år 2020. 

Bilaga till internkontrollplan 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de 

kommungemensamma internkontrollåtgärderna för år 2020. 
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________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 25 Dnr 2020-000045  

Val av taxemodell för insamling av mat- och restavfall 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden tog den 17 september 2019 beslut om att 

etappvis införa insamling av matavfall i Säffle och Åmåls kommuner. Innan 

förslag till en ny renhållningsföreskrift och taxa (tjänster och priser) kan tas 

fram behöver beslut fattas om vilken taxemodell som ska utgöra grunden för 

dessa styrdokument. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Alternativ A 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Säffle respektive Åmåls kommuns 

renhållningstaxa för mat- och restavfall ska bygga på taxemodellen frivillig 

utsortering. 

Alternativ B 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Säffle respektive Åmåls kommuns 

renhållningstaxa för mat- och restavfall bygga på taxemodellen obligatorisk 

utsortering. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 3 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210204. 

Informationsmaterial- Ny renhållningsföreskrift och taxa 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Säffle 

respektive Åmåls kommuns renhållningstaxa för mat- och restavfall ska 

bygga på taxemodellen frivillig utsortering. 

 

__________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle  

Kommunfullmäktige Åmål   
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§ 26 Dnr 2016-000559  

Svar på uppdrag om utveckling av Kungsberget 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 16 maj till 31 maj 2016 genomförde Åmåls kommun en 

medborgardialog med syftet att få uppslag till utvecklingen av Kungsberget. 

Vid dialogens avslutning fick SBK Värmland AB uppdraget att ta fram ett 

gestaltnings- och processförslag utifrån synpunkter och idéer. Den 8 

november 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge teknik- och 

fritidsnämnden i uppdrag att arbeta med gestaltningsförslagen utifrån 

antagen tidsplan, samt att vidare undersöka finansieringsmöjligheter för 

projektet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 4 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210216. 

Protokollsutdrag KS Åmål, 161108.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse uppdraget 

slutfört.  

 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 27 Dnr 2020-000359  

Medborgarförslag om förhöjt övergångsställe vid 
Kvarnholmsgatan-Strömbergsgatan 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

förhöjt övergångsställe ska anläggas över Strömbergsgatan, i korsningen 

Kvarnholmsgatan.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 5 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210222. 

Medborgarförslag, 200714.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål att 

medborgarförslaget ska anses besvarat. 

 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 28 Dnr 2021-000028  

Motion om belysning på del av 5-kilometersspåret vid 
Tegnérområdet 

Ärendebeskrivning 

Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om 

att utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid 

Tegnér som idag saknar belysning. Förvaltningen bedömer att ny belysning 

på femkilometersspåret vid Tegnérområdet skulle innebära en rejäl 

kvalitetshöjning till en kostnad om cirka 4 000 tkr.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 6 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210222. 

Motion om belysning, 210113.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle att 

motionen anses besvarad. 

 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Fritidschef 

Gruppledare 
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§ 29 Dnr 2021-000038  

Information - Utveckling av Säffle simhalls 
relaxavdelning 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Viktor Weiberg informerar om utvecklingen av Säffle simhalls 

relaxavdelning.  

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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§ 30 Dnr 2021-000048  

Beslut om hantering av 2021 års föreningsbidrag 
utifrån pandemin 

Ärendebeskrivning 

I rådande pandemi har föreningarna i våra kommuner svårt att bedriva sin 

verksamhet som tidigare utifrån alla restriktioner. Detta medför att de 

stödsystem som teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har och de 

beräkningar som utbetalningarna görs på sätts ur spel. Aktiviteterna kan inte 

genomföras som planerats och redovisningen till kommunen haltar. 

Föreningarna behöver därför allt stöd de kan få i rådande läge för att ha kraft 

när denna svåra tid är över.  

Förvaltningens ståndpunkt är därför att bidragsberäkningarna görs efter den 

verksamhet som bedrevs under 2019 och som låg till grund för 

verksamhetsbidraget vid redovisning som gjordes år 2020.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 8 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210219.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreningsbidragen för Säffle-Åmål år 2020 ska beräknas på 2019 års 

verksamhet 

2. Föreningarna ska genomgå ordinarie ansökansprocess och inkomma med 

begärda handlingar och redovisning av verksamhetsåret 2020 för att anses 

som bidragsberättigade.  

 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Handläggare 
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§ 31 Dnr 2021-000043  

Uppdatering av teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Delegering syftar till att skapa effektivitet genom att fördela beslutsansvar på 

ett sätt som ger de förtroendevalda största möjliga tid och utrymme att 

fokusera på frågor av principiell vikt för verksamheten. Delegering innebär 

överflyttning av rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans 

eller person, eller från en person till en annan.  

Den senaste revideringen av teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning 

genomfördes sommaren 2018. Sedan dess har omvärldsförändringar, 

verksamhetsförändringar och ny praxis gjort en uppdatering nödvändig. 

Därtill har kommunledningskontoret i Säffle uttryckt en önskan om att 

nämndernas delegeringsordningar ska likriktas med kommunstyrelsens dito. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 9 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210210. 

Förslag till delegeringsordning, 210210.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar den reviderade delegeringsordningen. 

 

 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningskontoret 

Teknik- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 32 Dnr 2021-000013  

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

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning, 2021-03-16.  

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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§ 33 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar en förteckning över inkomna 

anmälda handlingar.  

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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§ 34 Dnr 10711  

Information och rapporter 

 


