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§ 35 Dnr 10668  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Christer Törnell (KD) utses till protokolljusterare.  

Beslut 

Christer Törnell (KD) utses till protokolljusterare.  

 



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-20 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 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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§ 37 Dnr 23464  

Information arbetsmarknadsåtgärder Åmål 

Ärendebeskrivning 

Per Lundin informerar om arbetsmarknadsåtgärder i Åmål.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 38 Dnr 2021-000077  

Anhållan om extra investeringsmedel för utbyggnad av 
infrastruktur i bostadsområde Ladugårdsparken 

Ärendebeskrivning 

Det har beslutats att nya villatomter skall göras tillgängliga för byggnation 

och Teknik och Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att projektera och 

bygga ut gator, gång- och cykelbanor, belysning och vatten och avlopp till 

området.  

Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas mycket av ökade kapital- 

och driftkostnader för tillkommande projekt såsom detta. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 21-03-31 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, §13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 1 800 tkr år 2021 

för projektering av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (1 050 tkr) och VA-enheten (750 tkr). 

2. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 10 600 tkr år 2022 

för byggnation av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (6 250 tkr) och VA-enheten (4 350 tkr). 

3. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 294 tkr/år från och med år 2022, med syfte att 

täcka ökade kapital- och driftkostnader som investeringen medför. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 39 Dnr 2020-000045  

Upphävande av beslut och nytt beslut om 
insamlingsmodell utsortering matavfall 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 16 mars 2021 om frivillig 

insamlingsmodell för utsortering av matavfall.  

Det är teknik- och fritidsnämnden som beslutar om form för 

insamlingsmodell medan avfallsföreskrifter och taxor beslutas av 

kommunfullmäktige i respektive kommun. I det justerade protokollet från 

nämndmötet finns en felformulering det anges att det är kommunfullmäktige 

i respektive kommun som beslutar insamlingsmodell. Med anledning därav 

behöver en rättelse göras där det gamla beslut upphävs och ersätts av ett nytt.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 21-04-11 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 21-02-04 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-16, § 25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Teknik- och fritidsnämndens beslut §25 den 16 mars 2021 upphävs. 

2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Säffle respektive Åmåls kommuns 

renhållningstaxa för mat- och restavfall ska bygga på insamlingsmodell med 

frivillig utsortering. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Tf renhållningschef Carina Nylén 

Handläggare Veronica Carlsson-Ulff 
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§ 40 Dnr 2021-000039  

Uppföljning avfallsplan Åmål 

Ärendebeskrivning 

Åmåls kommunfullmäktige antog den 21 juni år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017-

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 

påbörjats.  

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 21-02-08 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 14 

Måluppföljning avfallsplan Åmål 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 41 Dnr 2021-000045  

Uppföljning avfallsplan Säffle 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017-

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 

påbörjats.  

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-08 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 15 

Måluppföljning avfallsplan Säffle 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 42 Dnr 2021-000079  

Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Handläggare Veronica Carlsson Ulff informerar om förslag för 

avfallsföreskrifter gällande Åmåls kommun.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 16 

Förslag avfallsföreskrifter för Åmåls kommun 

Sammanställning förändringar avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 43 Dnr 2021-000080  

Avfallsföreskrifter för Säffle kommun  

Ärendebeskrivning 

Handläggare Veronica Carlsson Ulff informerar om förslag för 

avfallsföreskrifter gällande Säffle kommun.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 17 

Förslag avfallsföreskrifter för Säffle kommun 

Sammanställning förändringar avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 44 Dnr 2020-000411  

Uppdrag renovering Åmål 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 efter beställning från berörd 

facknämnd. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknik- och 

fritidsnämnden ansvarar för drift och verksamhet i simhallen. Arbetsgruppen 

har tagit fram förslag och föreslår renovering av bassänger till stål, ny 

rutschkana och ombyggnad av gymdel. Förvaltningen föreslår teknik- och 

fritidsnämnden att Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra 

renovering av föreslagna åtgärder. Byggnationsstart planeras till hösten 

2021.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-14 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-05 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2020-11-17, § 109 

Underlag - Renoveringsbehov Åmåls simhall 2020-06-15 

Underlag - Undersökning av bassängbotten 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen i Åmål besluta 

följande: 

1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra renovering och om- 

och tillbyggnad av Åmåls simhall med föreslagna åtgärder. 

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbidrag utökas med 500 tkr för år 2022 

och ytterligare 1 500 tkr för år 2023. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 

ÅKAB-Åmåls kommunfastigheter 
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Protokollsanteckning 

Christer Törnell (kd) och Anders Hansson (L) lämnar följande 

protokollsanteckning: 

"Vi anser att rätt tågordning av detta ärende skulle sett ut enligt detta:  

1. Endast presentation av ärendet i ToF       

2. Presentation av ärendet i KS och därefter ett ställningstagande med förslag 

till beslut i KF.   

3. Ärendet behandlas i KF." 
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§ 45 Dnr 2021-000002  

Ekonomisk uppföljning efter mars månad 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. Nya statliga beslut rörande 

pandemilagen kan snabbt tas som eventuellt ändrar årets förutsättningar. 

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 20,4 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 mars är 1 139 tkr 

förbrukat för Säffle och 970 tkr för Åmål.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-08 

Ekonomisk prognos efter mars år 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Ekonomisk uppföljning efter mars månad 2021 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter mars månad 2021 godkänns. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Åmåls kommun 
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§ 46 Dnr 2021-000091  

Budget 2022-2024 Säffle 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

med 1 % för verksamheterna i Säffle. Vid uppräkning i budgetförslag med 

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

700 tkr. Tillkommer gör hyrespåverkande faktorer på 1 000-1 500 tkr för  

Planerad investeringsvolym för åren 2022-2024 uppgår till 34 600 tkr för 

den skattefinansierade verksamheten och 53 620 tkr för den 

avgiftsfinansierade verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-14 

Slutlig budgetskrivelse 2022-2024 Säffle 

Slutlig investeringsbudget 2022-2030 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreslag till budgetramskrivelse för Säffle kommun år 2022 antas. 

2. Föreslag till investeringsbudget för Säffle år 2022-2024 antas. 

__________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Ekonomichef Säffle 
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§ 47 Dnr 23477  

Budget 2022-2024 Åmål 

Ärendebeskrivning 

Behovet för år 2022 avseende volymförändringar skulle innebära en ökning 

av driftbidraget med 1 633 tkr till 42 859 i ordinarie drift och ytterligare 2 

000 tkr för beräknad tillkommande hyra efter renovering av simhall. Det 

skulle sammantaget innebära ett driftbidrag med 44 859 tkr för år 2022.  

Planerad investeringsvolym för åren 2022-2024 uppgår till 35 375 tkr för 

den skattefinansierade verksamheten och 40 600 tkr för den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-14 

Slutlig budgetskrivelse 2022-2024 Åmål 

Slutlig investeringsbudget 2022-2030 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till driftbudget för år 2022 antas. 

2. Förslag till investeringsbudget för år 2022-2024 antas. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 

Ekonomichef Åmål 
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§ 48 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, 2021-04-20.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 49 Dnr 16230  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över anmälda handlingar.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens förteckning, 2021-04-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

informationen.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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§ 50 Dnr 10711  

Information och rapporter 

 


