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Plats och tid Digitalt/Städet Järnvägsgatan 9, 2021-06-22 kl 14:00-16:30 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 63-76 Förvaltningschef Helen Halvardsson  
§§ 63-76 Nämndsekreterare Christina Cebers  
§ 65 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 
§ 65 Redovisningsekonom Jarmo Kylmänen 
§ 66 Handläggare Veronica Carlsson Ulff 
§§ 67-69 Trafikingenjör Philip Hagström 
§§ 70-71 Handläggare Inge Larsson 
§ 72 Gatuchef Niklas Ekberg 
§ 73 VA-chef Emil Martinsson 
§ 76 Lokalvårdschef Carina Nylén 

 

Justerare Niklas Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2021-06-29, 14:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §63-§76 

 Christina Cebers  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Nina Andersson (M)  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Niklas Karlsson (S)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

Sammanträdesdatum 2021-06-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-30 Datum då anslaget tas ned 2021-07-22 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Christina Cebers  
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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           

Nils Liedberg (SiV) X           

Jerome Davidsson (S) X           

Bo Augustsson (S)  ers. Inger Persson (S)  X          

Stefan Byqvist (SD) X           

Niklas Karlsson (S) ers.Gustav Zander 16:00:16:30 X           

Tommy Lerhman (S) X           

Barbro Axelsson (S) X           

Göran Alexandersson (V) X           

Lars-Olof Ottosson (C) X           

Christer Törnell (KD) X           

Lars Wising (SD) X           

            

Ersättare            

            

Therese Thörner (C)  X          

Putte Grötting (C)  X          

Kjell Rosell (SiV) X           

Viktor Nygren (KD)  X          

Inger Persson (S) X           

Bassam Kadro (S)  X          

Nina Johansson (SD) X           

Gustav Zander (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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§ 63 Dnr  

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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§ 64 Dnr  

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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§ 65 Dnr TFNSÅ/2021:2 

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 400 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 225 tkr avser Säffle och  

-1 175 tkr avser Åmål. Underskottet avser i största grad intäktsbortfall för 

kommunens simhallar p.g.a. pandemin. Åmåls simhall planeras även 

renoveras vilket kommer att innebära en längre stängning. Nya statliga 

beslut rörande pandemilagen kan snabbt tas som eventuellt ändrar årets 

förutsättningar. -500 tkr av underskottet avser städenheten, där kraftiga 

prishöjningar för förbrukningsmaterial påverkat enheten. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor 

och en omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket.  

och renhållningsverksamheten +/- 0 tkr. Säffle renhållningsverksamhets 

nuvarande prognos är +/-0. I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -800 tkr 

på grund av ökade personalkostnader, renoveringar och höga 

underhållsmaterialinköp. Åmåls renhållningsverksamhet prognosticerar i 

nuläget +/-0. 

För Östby prognosticeras ett underskott vid slutet av året om -200 tkr, vilket 

i så fall innebär en kostnad för respektive kommuns kollektiv.  

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. 

För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 

1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För 

Åmåls renhållning finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran 

för slamverksamheten på 1 366 tkr.  

Investeringsuppföljning 

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 52,2 Mnkr för 

Säffle 2021 och 24,6 Mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2020 ingår i 

beloppen). Efter maj är 2 915 tkr förbrukat för Säffle och 1 746 tkr för Åmål. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-15 

Ekonomisk rapport för Teknik- och fritidsnämnden efter maj år 2021 
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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 maj månad 2021 godkänns. 

2. Investeringsuppföljning efter maj månad 2021 godkänns. 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Åmåls kommun 

 

 

 

 

 

  



 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr TFNSÅ/2019:137 

Motion om utredningsuppdrag gällande 
kommungemensamt system för fordon samt personal 
för sophämtning/slamtömning 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiet lämnade genom Lars Ottosson 2019-02-19 in en motion i 

rubricerat ärende. Motionens intention var att få en översyn utförd av 

samverkansmöjligheter (fordon och personal) inom renhållningsansvaret samt 

möjliga synergieffekter avseende fordon med andra kommunala 

verksamheter. 

 

Motionen har besvarats av förvaltningen i och med uppdraget att utreda 

gemensamt insamlingssystem och driftform för sophämtning.. Ärendet 

återremitterades dock av kommunstyrelsen i Åmål för ytterligare beredning 

2021-02-17 då man ansåg att beslutet inte berörde den del av motionen som 

berör slamtömning. 

Förvaltningen anser att möjligheterna till samverkan gällande fordon och 

personal mellan verksamheterna sophämtning och slamtömning är liten då 

båda verksamheterna är samhällsviktiga. Att insamlingspersonal kan samla in 

både kommunalt avfall och slam är en fördel som kan ge en positiv effekt 

under semesterperioden då verksamheterna ska bemannas. 

 

Förvaltningen ser inte att fordon av lastväxlartyp har någon funktion inom 

renhållningsansvaret då denna typ av fordon riskerar att förlora i funktion och 

effektivitet i förhållande till de anpassade sop- och slambilar med en fast 

påbyggnad, som används idag. 

 

Inom förvaltningens gatu-verksamhet används idag redan lastväxlarfordon i 

stor utsträckning då dessa möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-27 

Motion från Centerpartiet 

Protokollsutdrag Teknik- och fritidsnämnden § 86, 2019-09-17 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 30 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Åmål besluta att motionen anses besvarad. 

______________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 67 Dnr TFNSÅ/2021:137 

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd utanför 
Skogshyddan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

PRO i Säffle har flyttat till lokaler i Skogshyddan väster om Sporthälla IP. 

Med anledning av detta önskar intresseorganisationen att två stycken 

handikapplatser anordnas i anslutning till Skogshyddan. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-25 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

1. Lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga (1785 2021:003) antas 

med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276). 

2. Gatuenheten ska ombesörja att vägmärkesmontage monteras enligt 

ovanstående beslut. 

__________________________________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Driftledare gata 

PRO Säffle 
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§ 68 Dnr TFNSÅ/2021:136 

Lokala trafikföreskrifter om upphävande av huvudled 
på Ödmansgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Gatuenheten har utrett Ödmansgatan och lagt fram förslag på åtgärder som 

bidrar till ökad trafiksäkerhet. Ett förslag är att upphäva huvudleden på 

Ödmansgatan, Järngatan och del av Västerlånggatan. 

Med anledning av detta föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att teknik- 

och fritidsnämnden beslutar att upphäva lokala trafikföreskrifter om 

huvudled på dessa gator i Åmål. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-26 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 32 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled på 

Ödmansgatan i Åmål enligt bilaga (1492 2010:0120) 

2.  Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled på Järngatan 

i Åmål enligt bilaga (1492 2010:0119) 

3. Åmåls kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled på 

Västerlånggatan i Åmål enligt bilaga (1492 2010:0118) 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Driftledare gata 

Protokollsanteckning 

Lars-Olof  Ottosson (C) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Att bibehålla väjningsplikt för trafik som kommer på Bergslagsgatan 

(ICA)” 
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§ 69 Dnr TFNSÅ/2020:160 

Medborgarförslag om trottoar på Kungsbergets östra 
sida längs med Strandgatan 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

trottoaren längs med Strandgatan ska förlängas på Kungsbergets östra sida. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-27 

Medborgarförslag från Sten Lindström, 2020-02-18 

Protokollsutdrag KF § 51, 2020-03-31 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 33 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål föreslår kommunfullmäktige i 

Åmål bifalla medborgarförslaget. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 70 Dnr TFNSÅ/2021:147 

Taxor för nya idrottshallen vid Rösparksskolan i Åmål 
2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen gör årligen en översyn av taxorna i 

idrottshallarna. I Åmål är den idrottshallen vid Rösparksskolan klar att tas i 

drift från den 1 oktober och därmed behöver nämnden besluta om taxorna för 

hallen. 

Nya idrottshallen föreslås samma taxenivå som Kristinebergshallen.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-24 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna taxor för nya 

idrottshallen vid Rösparksskolan att gälla från och med 2021-09-01. 

Föreningar:   129 kr/timme  Halv hall: 65 kr/timme 

Privata: 266 kr/timme  Halv hall: 133 kr/timme 

Företag: 530 kr/timme  Halv hall: 265 kr/timme 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Förvaltningsekonom 

Bokningshandläggare  
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§ 71 Dnr TFNSÅ/2021:146 

Lekparksplan Säffle-Åmål 

Ärendebeskrivning 

Utifrån tidigare inkomna motioner om lekplatser för funktionshindrade barn 

samt utegym i anslutning till lekplatser har förvaltningen på uppdrag från 

teknik- och fritidsnämnden tagit fram en plan för lekplatser i Säffle och 

Åmåls kommuner. 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt 

FN:s barnkonvention. Lekplatsplanen ska vara ett verktyg som vägleder 

arbetet med att göra kommunens lekplatser attraktiva. Planering och 

genomförande av projekt i lekplatser ska utgå från trygghet, tillgänglighet 

och jämställdhet.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-31 

Lekplatsplan  

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 35 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden antar lekplatsplan för Säffle och Åmåls 

kommuner. 

______________________________ 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef 

Driftledare park och fritid 
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§ 72 Dnr TFNSÅ/2021:153 

Strategisk genomförandeplan centrumutveckling 

Ärendebeskrivning 

Under vintern 2020 gavs Näringslivsenheten, Miljö- och byggförvaltningen 

samt teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk 

genomförandeplan för Säffle centrum. Planen ska syfta till att tydliggöra en 

prioritering kring vilka delområden i centrum som föreslås utvecklas under 

de närmsta tre åren.  

Ärendet har beretts av ovan nämnda enheter och förvaltningar och förslag till 

strategisk genomförandeplan har skickats på remiss internt inom kommunen 

till berörda nämnder 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-26 

Remissversion – Strategisk genomförandeplan 

Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 36 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

  

1. Prioriteringsordningen i den strategiska genomförandeplanen för 

Säffle centrum ändras så att prio 2 i planen blir prio 1. 

 

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 200 tkr/år från och med år 2022, med syfte 

att täcka de ökade kapitalkostnader som investeringen medför. 

Kostnader för drift och underhåll finansieras av befintlig 

driftbudgetram. 

______________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 73 Dnr TFNSÅ/2021:173 

Tilläggsfinansiering för Fengersfors vattentorn 

Ärendebeskrivning 

Enligt investeringsbudget 2021 avser VA-enheten renovera Fengersfors 

vattentorn och i aktuell budget finns 2 000 tkr avsatt. Aktuellt projekt ingår i 

upphandlad entreprenad med avtalad arbetsform strategisk partnering.  

I syfte att kunna fortgå med aktuella renoveringar och ombyggnationer som 

anses nödvändiga i huvudsak för att säkerställa uppfyllande av teknisk 

funktion, uppfyllande av myndighetskrav, samt en förnyad livslängd på 

minst 50 år, krävs att projektet tilläggsbudgeteras. Det totala behovet av 

tilläggsfinansiering uppgår till 2 500 tkr.   

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Åmål besluta att 

för år 2021 tillföra 2 500 tkr till projektet ”Renovering vattentorn 

Fengersfors”. 

______________________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 
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§ 74 Dnr TFNSÅ/2021:13 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning, 2021-06-22. 

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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§ 75 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över anmälda handlingar. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens förteckning, 2021-06-22 

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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§ 76 Dnr  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om övergången till egen regi 

för hushållsavfall.  

Gatuchef Niklas Ekberg och lokalvårdschef samt tf renhållningschef  

Carina Nylén presenterar aktuell verksamhetsinformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


