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Beslutande Ledamöter
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Övriga närvarande §§ 107-122 Förvaltningschef Helen Halvardsson
§§ 107-122 Nämndsekreterare Christina Cebers
§ 109 Förvaltningsekonom Marie Karlsson
§§ 111-117 Tf. fritidschef Nils Ahlqvist
§ 122 Tf, renhållningschef Carina Nylén
§ 122 Miljöingenjör Susanne Bäckstrröm
§ 122 Driftchef renhållningen Robert Skoglund

Justerare Ove Kaye (SD)

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 107-§ 122
Christina Cebers

Ordförande
Nina Andersson

Justerare
Ove Kaye (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Sammanträdesdatum 2022-11-23

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-29 Datum då anslaget tas ned 2022-12-21

Förvaringsplats för 
protokollet

Städet, teknik- och fritidsförvaltningens administration

Underskrift
Digital justering

Christina Cebers

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
underskrifterna redovisas på protokollets sista sida 
samt noteras på respektive sida. 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Mats Ahlstrand (C) X
Alf Svanström (C) X
Nina Andersson (M) X
Nils Liedberg (SiV) ers, Inger Persson X
Jerome Davidsson (S) X
Bo Augustsson (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Niklas Karlsson (S) 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
-  (KD)

Inger Persson (S) X
Bassam Kadro (S) X
Nina Johansson (SD) X
Hassan Dalo (S) X
Gustav Zander (S) X
Mikael Nilsson (MP) X
Gunnar Jansson (M) X
Anders Hansson (L) X
Ove Kaye (SD) X
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Ärendelista
§ 107 Dnr
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§ 109 Dnr TFNSÅ/2022:4

Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2022................................. 6
§ 110 Dnr TFNSÅ/2022:308
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§ 111 Dnr TFNSÅ/2022:262

Taxor för gästhamnar och ställplatser år 2023 (Säffle)................ 10
§ 112 Dnr TFNSÅ/2022:264

Taxor för båtplatser år 2023 (Säffle).............................................. 11
§ 113 Dnr TFNSÅ/2022:263

Taxor för båtplatser år 2023 (Åmål)............................................... 12
§ 114 Dnr TFNSÅ/2022:261

Taxor för idrottshallar år 2023 (Säffle)........................................... 13
§ 115 Dnr TFNSÅ/2022:260

Taxor för idrottshallar år 2023 (Åmål)............................................ 14
§ 116 Dnr TFNSÅ/2022:259

Taxor för planer år 2023 (Säffle)..................................................... 15
§ 117 Dnr TFNSÅ/2022:258

Taxor för planer år 2023 (Åmål)...................................................... 16
§ 118 Dnr TFNSÅ/2022:153

Remiss angående förslag till nytt standardreglemente för 
kommunens intresseråd................................................................. 17

§ 119 Dnr TFNSÅ/2022:306
Ledarstipendiater år 2022............................................................... 18

§ 120 Dnr TFNSÅ/2022:336
Uppdrag från teknik- och fritidsnämnden om framtida försäljning 
av skog............................................................................................. 19

§ 121 Dnr TFNSÅ/2022:5
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning år 2022............................................................ 20

§ 122 Dnr
Information och rapporter............................................................... 21
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§ 107 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Ove Kaye 
(SD) till protokolljusterare.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Ove Kaye (SD) till 
protokolljusterare.
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§ 108 Dnr 

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.
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§ 109 Dnr TFNSÅ/2022:4

Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2022

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning görs regelbundet och är en viktig del av nämndens 
ekonomiska styrning.
De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 
2022 innebär en generell ramökning med 668 tkr (1%) för Säffle. Ytterligare 
238 tkr fås som kompensation för minskat fastighetsunderhåll år 2020. 545 
tkr tilldelades tillfälligt 2021 i uppdrag att betala ut extra driftbidrag för 
medfinansiering till en förenings investering, och försvinner därmed 2022. 
Ytterligare medel om 1 050 tkr har tilldelats i och med politiska 
prioriteringar, där 300 tkr avser utökade driftskostnader för gatuinvesteringar 
vid Ladugårdsparken och resterande 750 tkr för tillsättande av en tjänst. 
Åmåls kommun har ökat driftbidraget med 353 tkr år 2022 för förstärkning 
av arbetskraftskostnader (2%). Utöver detta har 500 tkr tillförts för ökad hyra 
i och med simhallens kommande renovering, 400 tkr för upprustningsbidrag 
i enskilda vägar, 110 tkr för idrottshallars ökade hyror, samt 930 tkr specifikt 
för Rösparksskolans nya idrottshalls hyra. En allmän reducering av tidigare 
budgetförutsättningar tillkom vid slutet av året. Posten, benämnd 
”klimatanpassad budget”, innebar en minskning med 309 tkr (0,75%).
Totalt innebär detta en driftram på 68 257 tkr i Säffle och ett driftbidrag från 
Åmåls kommun med 43 210 tkr.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänstyttrande, 2022-11-15
Ekonomisk uppföljning efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål
Investeringsuppföljning efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2022 godkänns.
2. Investeringsuppföljning efter oktober månad 2022 godkänns.
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_______________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Åmål

Comfact Signature Referensnummer: 55347SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8(21)

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-11-23

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr TFNSÅ/2022:308

Beslut om sammanträdesdagar år 2023

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 2023 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Enligt 
förslaget sammanträder utskottet på tisdagar med undantaget onsdagen 7 
juni, och nämnden på onsdagar. 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: 
3 januari, 31 januari, 28 februari, 4 april, 2 maj, 7 juni, 8 augusti, 5 
september, 3 oktober, 31 oktober, 5 december
Teknik- och fritidsnämnden sammanträder:
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 
20 september, 18 oktober, 15 november och 20 december

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-10-28
Förslag till sammanträdeskalender för år 2023, KF Säffle
Förslag till sammanträdeskalender för år 2023, KF Åmål

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

______________________

Comfact Signature Referensnummer: 55347SE
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Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret Säffle
Kommunledningskontoret Åmål
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§ 111 Dnr TFNSÅ/2022:262

Taxor för gästhamnar och ställplatser år 2023 (Säffle)

Ärendebeskrivning
Översyn av taxorna görs med jämna intervall mot bakgrund av bland annat 
kostnadsökningar. Senaste höjningen av taxorna gjordes år 2020. 

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-28
Förslag till taxor för gästhamnar och ställplatser i Säffle 2023
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 40

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna taxor för 
gästhamnar och ställplatser i Säffle, att gälla från och med 2023-01-01.
________________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 112 Dnr TFNSÅ/2022:264

Taxor för båtplatser år 2023 (Säffle)

Ärendebeskrivning
Översyn av taxorna görs med jämna intervall mot bakgrund av bland annat 
kostnadsökningar. Senaste höjningen av taxorna gjordes år 2022. 

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-28
Förslag till taxor för båtplatser i Säffle 2023.
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 41

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för 
uthyrning av båtplatser i Säffles kommun att gälla från och med 2023-01-01

__________________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 113 Dnr TFNSÅ/2022:263

Taxor för båtplatser år 2023 (Åmål)

Ärendebeskrivning
Översyn av taxorna görs med jämna intervall mot bakgrund av bland annat 
kostnadsökningar. Senaste höjningen av taxorna gjordes år 2022. 

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-28
Förslag till taxor för båtplatser i Åmål 2023.
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 42

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föreslagna taxor för 
uthyrning av båtplatser i Åmåls kommun att gälla från och med 2023-01-01.

___________________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 114 Dnr TFNSÅ/2022:261

Taxor för idrottshallar år 2023 (Säffle)

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2023 en översyn av taxorna för 
idrottshallar. Taxan har varit oförändrad sedan 2020 och en höjning föreslås 
därför inför 2023 med 5 %.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-27
Förslag till taxa för idrottshallar i Säffle för år 2023, 2022-09-27
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 43

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna taxor för uthyrning 
av idrottshallar i Säffle att gälla från och med 2023-01-01.

_______________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 115 Dnr TFNSÅ/2022:260

Taxor för idrottshallar år 2023 (Åmål)

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2023 en översyn av taxorna för 
idrottshallar. Taxan har varit oförändrad sedan 2020 och en höjning föreslås 
därför inför 2023 med 5 %.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-27
Förslag till taxa för idrottshallar i Åmål för år 2023, 2022-09-27
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 44

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Karlsson (S) yrkar på en återremittering av ärendet då det önskas mer 
underlag på hur det påverkar teknik- och fritidsförvaltningens budget. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar återremittera föreslagna taxor för 
uthyrning av idrottshallar i Åmål.
_______________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 116 Dnr TFNSÅ/2022:259

Taxor för planer år 2023 (Säffle)

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2023 en översyn av taxorna för 
uthyrning av fotbollsplaner. Taxan har varit oförändrad sedan 2020 och en 
höjning föreslås därför inför 2023 med 5 %.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-27
Taxeunderlag för uthyrning av planer i Säffle för år 2023, 2022-09-28
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 45

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar fastställa föreslagna taxor för uthyrning 
av planer i Säffle att gälla från och med 2023-01-01.
______________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 117 Dnr TFNSÅ/2022:258

Taxor för planer år 2023 (Åmål)

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsförvaltningen gör inför 2023 en översyn av taxorna för 
uthyrning av fotbollsplaner. Taxan har varit oförändrad sedan 2020 och en 
höjning föreslås därför inför 2023 med 5 %.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-27
Taxeunderlag för uthyrning av planer i Åmål för år 2023, 2022-09-28
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-08, § 46 

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Karlsson (S) yrkar på en återremittering av ärendet då det önskas mer 
underlag på hur det påverkar teknik- och fritidsförvaltningens budget. 

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar återremittera föreslagna taxor för 
uthyrning av planer i Åmål.
__________________

Beslutet skickas till:
Fritidschef
Förvaltningsekonom
Webbkoordinator
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§ 118 Dnr TFNSÅ/2022:153

Remiss angående förslag till nytt standardreglemente 
för kommunens intresseråd

Ärendebeskrivning
I april 2022 beslutades att skicka ett utkast till samtliga nämnder och berörda
föreningar angående nytt förslag till nytt standardreglemente för kommunens
intresseråd inför nästa mandatperiod. 
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens yttrande, 2022-10-31
Remiss, 2022-04-20 , Dnr KS/2021:106

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till remissyttrande
för kommunens intresseråd och översänder det till kommunstyrelsen.

_______________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 119 Dnr TFNSÅ/2022:306

Ledarstipendiater år 2022

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsnämnden vill med ledarstipendiet uppmärksamma det 
goda ideella föreningsarbetet som varje dag genomförs i kommunerna. 
Föreningar i verksamma i Åmål och Säffle kommun kan föreslå kandidater.
För att erhålla stipendiet ska föreningens kandidat ha tagit initiativ till god 
verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Särskild 
hänsyn tas till verksamhet för barn och ungdomar. Föreslagen kandidat ska 
inte ha yrkesliknande anställning inom föreningen.

Beslutsunderlag
Nomineringar till ledarstipendium år 2022 Åmål och Säffle.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Emma 
Moberg (IFK Åmål Handboll) och Jan Rask Olsson (Kila IF) till 
ledarstipendiater år 2022.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar utse Emma Moberg (IFK Åmål 
Handboll) och Jan Rask Olsson (Kila IF) till ledarstipendiater år 2022.  
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§ 120 Dnr TFNSÅ/2022:336

Uppdrag från teknik- och fritidsnämnden om framtida 
försäljning av skog

Ärendebeskrivning
Teknik och fritidsförvaltningen får i uppdrag av teknik- och fritidsnämnden 
att inkomma med en plan för vilka områden med skog i Säffle kommun som 
är lämpliga att sälja. Det ska sedan presenteras första kvartalet 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden ger teknik- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att inkomma med en plan för vilka områden 
med skog i Säffle kommun som är lämpliga att sälja. Det ska sedan 
presenteras första kvartalet 2023.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar ge teknik- och fritidsförvaltningen 
uppdraget att inkomma med en plan för vilka områden med skog i Säffle 
kommun som är lämpliga att sälja. Det ska sedan presenteras första kvartalet 
2023.
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-11-23

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 121 Dnr TFNSÅ/2022:5

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning år 2022

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning.

Beslutsunderlag
Förteckning, 2022-11-23

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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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-11-23

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 

Information och rapporter

Ärendebeskrivning
Carina Nylén, tf verksamhetschefen för avfall/renhållning, miljöingenjör 
Susanne Bäckström och driftchef Robert Skoglund informerar om arbetet 
som pågår för den kommande taxan för matavfall. 
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