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Plats och tid Päronsalen, Åmål stadshus, 2021-11-24 kl 14:00-16:15 

Ajourneringar --- 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande §§ 108-117 Förvaltningschef Helen Halvardsson  
§§ 108-117 Nämndsekreterare Christina Cebers  
§ 110 Förvaltningsekonom Jakob Lindvall 
§ 110 Redovisningsekonom Jarmo Kylmänen 
§ 111 Tf renhållningschef Carina Nylén 
§ 111 Handläggare Susanne Bäckström 
§ 112 VA-chef Emil Martinsson 
§ 112 VA-ingenjör Erik Martinsson 
§ 112 Handläggare Veronica Carlsson Ulff 
 

 

Justerare Niklas Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningens administration, 2021-11-29 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §108-§117 

 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 2021-11-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-29 Datum då anslaget tas ned 2021-12-21 

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) ers, Inger Persson §§ 108-112  X          

Alf Svanström (C) X           

Nina Andersson (M) X           

Nils Liedberg (SiV)  X          

Jerome Davidsson (S) X           

Bo Augustsson (S) ers, Kjell Rosell §§ 108-117 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) ers, Ove Kaye §§ 108-112 
ers, Gunnar Jansson §§ 113-117 

 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          

Max Andersson (S)  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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§ 108 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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§ 109 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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§ 110 Dnr TFNSÅ/2021:2 

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med +2 450 tkr för 

de skattefinansierade verksamheterna, varav +3 450 tkr avser Säffle och  

-1 000 tkr avser Åmål. Säffles överskott avser i största grad nya 

hyreskostnader för kommunens sporthallar, vars faktiska utfall summerat 

blivit avsevärt lägre än tilldelad budget. Då inga ramjusteringar för dessa 

hyror kommer att ske under året blir således det lägre kostnadsutfallet ett 

stort överskott för året. Exkluderat dessa poster är det främst intäktsbortfall 

för kommunens idrottshallar p.g.a. pandemin som påverkar resultatet, vilket i 

nuläget prognosticeras till totalt -3 105 tkr exklusive interna hyror. Åmåls 

simhall planeras även renoveras vilket kommer att innebära en längre 

stängning. Då personal- och underhållsbehovet minskat minskar således 

även kostnaderna, vilket hjälpt minska intäktsbortfallets underskott. -600 tkr 

av underskottet avser städenheten, där kraftiga prishöjningar för 

förbruknings- och skyddsmaterial påverkat enheten. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-

verksamheten 550 tkr i överskott, främst på grund av högre intäkter för 

brukningsavgifter jämfört med budget.  

Säffle renhållningsverksamhets nuvarande prognos är +1 900 tkr, främst på 

grund årets taxehöjning och övergången till egen regi för 

hushållsavfallsverksamheten, som inneburit ett lägre kostnadsutfall. 

I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -1 750 tkr. Behovet av renoveringar 

är fortsatt stort, vilket tillsammans med ökade personalkostnader och höga 

underhållsmaterialinköp tydligt belyser vikten av en taxejustering. Förslag 

för detta arbetas i nuläget fram. 

Åmåls renhållningsverksamhet prognosticerar i nuläget +500 tkr. 

För Östby prognosticeras ett underskott vid slutet av året om -900 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.  
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Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-18 

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

2. Investeringsuppföljning efter oktober månad 2021 godkänns. 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef, Åmåls kommun 
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§ 111 Dnr TFNSÅ/2020:360 

Medborgarförslag om utökad öppettider på Östby 
miljöstation 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-09-16 angående öppettider för Östby 

miljöstation. Förslagsställaren anser att öppettiderna för Östby miljöstation 

ska förlängas för att underlätta för de kommuninvånare med normalt 

dagtidsarbete mellan 07-16. Förslagsställaren menar att en ökad 

tillgänglighet förhoppningsvis även kan leda till minskad nedskräpning i 

natur och runt återvinningsstationerna eftersom det där dumpas exempelvis 

dunkar med kemikalier, soffor och däck, som egentligen ska lämnas på 

Östby miljöstation.  

Nuvarande öppettider på Östby miljöstation är 07:15-15:30 måndagar till 

fredagar samt 9:00-12:00 på lördagar. Under sommarsäsong (från 1 april till 

30 september) är det öppet till 18:00 på måndagar och torsdagar.  

Detta tycker inte förslagsställaren är tillräckligt utan önskar följande 

öppettider: 07:15-18:00 måndag till torsdag, 07:15-15:30 på fredagar samt 

lördagar mellan 9:00-16:00 hela året.  

I dagsläget ryms resurser för att bemanna till kl 18:00 en kväll i veckan utan 

taxerevidering. Detta kommer att startas upp den 12 januari 2022.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-07 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-09, § 46 

Medborgarförslag från Anders Jansson, 2020-09-16 

Protokollsutdrag § 159 KF Åmål, 2020-09-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar 

enligt detsamma.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget ska anses 

besvarat.   

__________________ 
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Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 112 Dnr  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

VA-chef Emil Martinsson och VA-ingenjör Erik Martinsson informerar om 

skyfallsöversvämningarna i Åmål och arbetet med att förebygga framtida 

skador pga översvämningar. 

Handläggare Veronica Carlsson Ulff informerar om pågående taxarbete för 

renhållningen i Säffle respektive Åmål kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M) yrkar att teknik- och fritidsnämnden har tagit del av 

informationen samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 

utföra slamtömning i egen regi.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att teknik- och 

fritidsnämnden beslutar enligt detsamma.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Har tagit del av informationen. 

2. Ger teknik- och fritidsförvaltningen uppdraget att utreda möjligheten att 

utföra slamtömning i egen regi.    
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§ 113 Dnr  

Budget 2022 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson informerar om arbetet som pågår för 

detaljbudgetarbetet med verksamhetsplaneringen för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2021-2023. 

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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§ 114 Dnr TFNSÅ/2021:310 

Beslut om sammanträdesdagar år 2022 

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 2022 för teknik- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott. Enligt 

förslaget sammanträder nämnden och utskottet i regel på tisdagar, med 

enstaka undantag. 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:  

4 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 2 augusti, 6 september, 4 

oktober, 8 november, 6 december 

Teknik- och fritidsnämnden sammanträder: 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 augusti,  

20 september, 19 oktober, 23 november och 20 december 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar år 2022. 
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§ 115 Dnr TFNSÅ/2021:313 

Ledarstipendium år 2021 

Ärendebeskrivning 

Det delas varje år ut ett ledarstipendium till en förtjänstfull ledare inom en 

ideell förening med säte i Säffle eller Åmåls kommun. Pga. för få 

ansökningar när ansökningstiden löpte ut förlängs detta datum. Därför 

delegerar teknik- och fritidsnämnden till arbetsutskottet om att besluta om de 

båda ledarstipendiater som ska utses år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar delegera till 

arbetsutskottet att utse ledarstipendiater för Säffle respektive Åmåls kommun 

år 2021.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar delegera till arbetsutskottet att utse 

ledarstipendiater för Säffle respektive Åmåls kommun år 2021. 
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§ 116 Dnr TFNSÅ/2021:13 

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, 2021-11-24 

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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§ 117 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över anmälda handlingar. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens förteckning, 2021-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

informationen. 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


