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Datum 
2022-08-09 

  
 
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

  

 
Tid: 2022-08-16 kl. 14:00 
Plats: Trätäljasalen, Säffle stadshus 

Ledamöter i Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
 

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
 

  

3 Ekonomisk uppföljning efter juni år 2022 
Dnr TFNSÅ/2022:4 

Förvaltningsekonomerna 
Marie Karlsson 
Jarmo Kylmänen 

 

4 Val av firmatecknare 
Dnr TFNSÅ/2022:218 

Förvaltningschef 
Helen Halvardsson 

 

5 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet till 
40km/h i hela centrala Åmål 
Dnr TFNSÅ/2022:180 

Gatuchef  
Niklas Ekberg 

 

6 Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning år 2022 
Dnr TFNSÅ/2022:15 

  

7 Anmälda handlingar 
 

  

8 Information och rapporter 
 

  

 
 

 
Nina Andersson 
Ordförande 

Christina Cebers 
Sekreterare 
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Sammanträdesdatum
2022-08-16

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Plats och tid Trätäljasalen, Säffle stadshus, 2022-08-16 kl 14:00-14:40

Ajourneringar ---

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande §§ 84-91 Förvaltningschef Helen Halvardsson
§§ 84-91 Nämndsekreterare Nils Ahlqvist 
§§ 84-91 Ekonomiassistent Christina Cebers
§ 86 Förvaltningsekonom Jarmo Kylmänen 
§ 88 Gatuchef Niklas Ekberg

Justerare Bo Augustsson (S)

Justeringens plats och tid Digitalt, 2022-08-22, 10:00

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 84-§ 91

Christina Cebers

Ordförande ……………………………………………………………
Nina Andersson (M)

Justerare …………………………………………………………….
Bo Augustsson (S)

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

Organ Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Sammanträdesdatum 2022-08-16

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-23 Datum då anslaget tas ned 2022-09-14

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningens administration 

Underskrift ……………………………………………………………
Christina Cebers

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

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

 (C)
Alf Svanström (C) X
Nina Andersson (M) X
Nils Liedberg (SiV) ers. Kjell Rosell SiV) 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) ers. Ove Kaye (SD) X

Ersättare

Therese Thörner (C) X
Putte Grötting (C) X
Kjell Rosell (SiV) 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

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 84 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 4
§ 85 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 5
§ 86 Dnr TFNSÅ/2022:4

Ekonomisk uppföljning efter juni år 2022....................................... 6
§ 87 Dnr TFNSÅ/2022:218

Val av firmatecknare.......................................................................... 8
§ 88 Dnr TFNSÅ/2022:180

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet till 40km/h i hela 
centrala Åmål..................................................................................... 9

§ 89 Dnr TFNSÅ/2022:15
Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning år 2022............................................................ 10

§ 90 Dnr
Anmälda handlingar........................................................................ 11

§ 91 Dnr
Information och rapporter............................................................... 12

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Bo Augustsson 
(S) till protokollsjusterare.

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Bo Augustsson (S) till 
protokolljusterare.

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 85 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,.

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr TFNSÅ/2022:4

Ekonomisk uppföljning efter juni år 2022

Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med (-2 300 tkr) 
för de skattefinansierade verksamheterna, varav 600 tkr avser Säffle och 
1 700 tkr avser Åmål.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -600 tkr och renhållningsverksamheten +900 tkr. 
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten +600 tkr och 
renhållningsverksamheten -500 tkr. 
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, 2022-08-08
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. 

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Ekonomisk uppföljning efter juni månad 2022 godkänns.
2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2022 godkänns.
_________________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Åmål

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr TFNSÅ/2022:218

Val av firmatecknare

Ärendebeskrivning
Juridiska personer, såsom teknik- och fritidsnämnden, äger per definition 
rätten att teckna egen firma. Teknik- och fritidsnämnden är dock ingen fysisk 
person, och behöver därför utse firmatecknare. Firmateckningsrätten är en 
form av fullmakt, som ger firmatecknare rätten att företräda nämnden i 
rättshandlingar, exempelvis vid undertecknande av vissa typer av avtal

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänstyttrande, 2022-08-08

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

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att för perioden 2022-09-01 och tills 
vidare utse följande två personer till firmatecknare i förening:
1. Ordförande Nina Andersson, med viceordförande Niklas Karlsson som 
ersättare.
2. Förvaltningschef Helen Halvardsson, med verksamhetscheferna Niklas 
Ekberg, Emil Martinsson, Carina Nylén och redovisningschef Marie 
Karlsson som ersättare.
_______________
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Firmatecknare

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr TFNSÅ/2022:180

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet till 
40km/h i hela centrala Åmål

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Göran Torkildsson om att begränsa 
fordonshastigheten i Åmåls centrum till 40 km/h inkom 2020-09-28. 
Förslagsställaren menar att sänkt hastighet i centrum skulle medföra positiva 
konsekvenser för bland annat miljö och trafiksäkerhet.
Enligt trafikmätning från 2013 så kör 85% av fordonstrafiken redan under 
40 km/tim på Kungsgatan vid bron över Åmålsån. Mätningen utfördes under 
tiden då minirondeller var anlagda på prov så förutsättningarna var 
likvärdiga mot nuläget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Göran Torkildsson, 2020-09-28
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-06-14

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

Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
Medborgarförslaget anses besvarat.
__________________________
Beslutet skickas till:
Förslagsställare

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr TFNSÅ/2022:15

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, 2022-08-16

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. 

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål
Sammanträdesdatum
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§ 91 Dnr 

Information och rapporter

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helen Halvardsson informerade om fritidschef Viktor 
Weibergs uppsägning och den kommande rekryteringen för en ny fritidschef. 

Stefan Byqvist (SD) ställde en fråga om hur tanken är kring Hallanda 
järnvägsbana när det gäller siktröjning. 
Förvaltningschef Helen Halvardsson tar med sig frågan som kommer 
besvaras på nästkommande nämnd. 

Comfact Signature Referensnummer: 45798SE
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 Investeringsuppföljning (tkr) Säffle 
 

 Utfall Jan - 
Jun 

Budget - 
2022 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

Ram nämndsbeslut  -1 000 -1 000 -0 

Summa Nämnd  -1 000 -1 000 -0 

Byte rost belysningsstolp -172 -100 72 -0 

Tillgänglig stad -1 -100 -99 -0 

Gator Ladugårdsparken -163 -6 750 -6 587 0 

Gata o gc Kronvägen -1 971 1 459 3 430 -2 779 

Säterivägen etapp 2 gata  135 135 -500 

GC-bana Industrig.-Säteri  -200 -200 0 

Sopmaskin Beam -2 -2 000 -1 998 2 000 

Brorep, större underh  -550 -550 -0 

Beläggningsarb. -484 -3 644 -3 160 2 878 

Breddn infartsväg Eurosta  -500 -500 0 

Guttane bushållplats  -800 -800 0 

Fordon-, maskininv Gata -114 -2 000 -1 886 1 385 

Summa Gata -2 907 -15 051 -12 143 2 984 

Allvädersbanor Tegnér -7 -693 -686 0 

Båtplatser -1 -100 -99 -0 

Åtgärder spår och leder  -113 -113 0 

Inventarier ny simhall -88 -3 123 -3 035 -0 

Uppdrag FÖP Säffle  -3 000 -3 000 0 

Lekutrustning  -945 -945 0 

Utbyte sarg  -1 500 -1 500 0 

Fordon, maskininv Park -25 -500 -475 0 

Summa Park och Fritid -121 -9 974 -9 853 0 

Fordon, maskininv Städ -39 -334 -295 0 

Summa Städ -39 -334 -295 0 

Säterivägen, fiskodling -466 -678 -212 -300 

Renov bassäng avdel vaver -8 786 -14 072 -5 286 -0 

Pumpar -385 -300 85 0 

Kemförvaring o dosering  -79 -79 -0 

VA Ladugårdsparken -126 -4 791 -4 665 -0 

Nya vattenmätare -130 -100 30 -30 

VA Kronvägen -51 1 440 1 491 -2 371 

Ren bassänger Nysäter ARV 0 -1 000 -1 000 1 000 

Säterivägen etapp 2 VA  -176 -176 0 

Omläggn o duplic va-ledn -4 802 -7 565 -2 763 0 

Nya serviser avlopp  -300 -300 0 

Fordon, maskininv VA -128 -250 -122 -100 

Summa VA -14 875 -27 871 -13 587 -1 801 

Hjullastare ÅVC  -2 500 -2 500 2 500 

Omst Insam.sys. matavfall -65 -3 217 -3 152 2 617 

Sopkärl restavfall  -295 -295 195 

Fordon, maskininv Renhåll  -150 -150 0 

Summa Renhållning -65 -6 162 -6 097 5 312 

Summa 8 - 9 Teknik- o fritidsnämnd -18 008 -60 394 -42 975 6 495 
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Investeringsuppföljning (tkr) Åmål 
 

 Utfall Jan - 
jun 

Budget - 
2022 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

     

Summa Gata -3 123 -18 914 -15 791 8 080 

Summa Park & Fritid -96 -5 699 -5 603 0 

Summa Städ 0 0 0 0 

Summa VA -4 980 -12 224 -7 244 0 

Summa Renhållning -192 -17 183 -16 991 11 470 

Summa Tfnså Åmål -8 391 -54 020 -45 629 19 550 

     

Avvikelser specifikation 0 0 0 0 

Centrumutveckling Strandgatan, Gata 0 -950 0 950 

Reparation brokonstruktioner, Gata -17 -2 396 -2 379 2 000 

Centrumutredning – Kungsgatan, Gata. Omfördelning sker av 
medel 1 300 tkr till belysning på Örnäsvallen, Park och Fritid 

-1 918 -9 230 -7 312 5 130 

Byggnationer Östby -193 -16 385 -16 192 11 470 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk rapport för Teknik- o fritidsnämnden 

efter juni år 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Driftredovisning (tkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 107 574 111 427 -3 853 222 855 -935 
 

 

Kommunbidrag 34 128 34 128 -0 68 257 0 
 

 

Kostnader -139 150 -142 736 3 586 -286 755 -965 
 

 

Räntekostnader -1 906 -2 178 272 -4 357 0 
 

 

Resultat 646 642 5 -0 -1 900 
 

 

 
 
Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och fritidsnämnden har 
verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls 
kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet.  
Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt 
reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden, som gäller 2019-2022 + fyra ytterligare år.  
Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr 
anläggningarna motsvarande kostnaden för avskrivning och ränta.  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driftsredovisning 

Teknik- o fritidsn skattf 

Driftredovisning (tkr) 

  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 58 763 60 952 -2 189 121 904 -2 285 
 

 

Kommunbidrag 34 128 34 128 -0 68 257 0 
 

 

Kostnader -94 512 -93 739 -773 -187 963 -15 
 

 

Räntekostnader -977 -1 099 122 -2 198 0 
 

 

Resultat -2 597 243 -2 840 -0 -2 300 
 

 

 
UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter men högra kostnader än budget för perioden. Bidragen från 
arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder är inkommen t.o.m. maj bokfört och fördelningen av GS-personal är gjord 
för såväl gatu- som park- och fritidspersonal. Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) saknas för maj och juni. Säffles 
kapitalkostnader är aktiverade, dock med ett lägre utfall då innevarande års investeringar ännu inte gett fullt utfall ännu. 
Administrationens OH-fördelning är ej gjord vilket påverkar både skattefinansierade verksamheten samt de avgiftsfinansierade. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till -2 300 tkr efter uppföljning juni. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering + 150 tkr 

• Årets OH-fördelning ej bokförd. 

• Vakant tjänst teknisk planering medför överskott +150 tkr. 

Gatuenheten -1 300 tkr 

• Kapitalkostnader för maj-jun är inte bokförda gäller Åmål. 

• Kvartalsdebiteringarna av elförbrukningen för trafikbelysningen saknas för apr-jun och för månadsdebiteringarna saknas juni. 

• Vinterväghållningsverksamheten har redan förbrukat 75 % av årsbudgeten och Kommunala enskilda vägar har förbrukat 94 % 
av årsbudgeten. 

Park & Fritidsenheten -650 tkr 

• Säffles kapitalkostnader är lägre än budgeterat för perioden och hyran för de fasta anläggningarna i Åmåls är bokförda t.o.m. 
april. 

• Vakant tjänst medför överskott i båda kommunerna. 

• Intäktsbortfall 1 900 tkr för Åmåls simhall i och med renovering men i och med stängning har verksamheten även lägre 
kostnader. 

• Beräknas ett litet överskott för Säffle simhall så beräknad mediakostnader är lägre än avtalat. 

Städenheten -500 tkr 

• Satsningen på personal i form av hälsoundersökningar har genomförts. 

• Högre intäkter än budgeterat för perioden beror på sjuklöneersättningar som ej varit budgeterade samt avslutade städobjekt 
som fortsatt i ny skepnad. 

• Årets OH-fördelning är ej bokförd. 

• Städprishöjningen täcker inte kostnadsutvecklingen kombinerat med hög sjukfrånvaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nämnd/adm/tkp 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 115 4 904 -2 789 9 808 0 
 

 

Kommunbidrag 3 646 3 646 0 7 292 0 
 

 

Kostnader -7 230 -8 609 1 379 -17 100 150 
 

 

Räntekostnader -1  -1    

Resultat -1 470 -59 -1 410 0 150 
 

 

 
Prognosen efter juni månad för nämnd, administration och teknisk planering är +150 tkr.  
Enheten redovisar efter juni lägre intäkter än budget för perioden vilket beror på att fördelningar såsom OH-kostnader ej ännu 
bokförts. På kostnadssidan redovisas något lägre kostnader för perioden vilket främst beror på att budgetpost för satsningar på 
kompetensutveckling samt arbetsmiljö inte använts. Teknisk planering har likt fjolåret en vakant tjänst som ännu ej tillsatts. Denna 
beräknas ej tillsättas under första halvåret och medför därmed i nuläget ett överskott om +150 tkr. 

 

 
Gatuenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 18 913 18 402 510 36 804 0 
 

 

Kommunbidrag 11 324 11 324 -0 22 647 0 
 

 

Kostnader -31 654 -28 797 -2 857 -57 652 -1 300 
 

 

Räntekostnader -831 -900 69 -1 800 0 
 

 

Resultat -2 249 29 -2 278 -0 -1 300 
 

 

 
Gatuenheten beräknar en avvikelse på -1 300 tkr på helår, varav Säffle -0,5 Mkr och Åmål -0,8 Mkr. Allt är hänfört till 
vinterväghållningsverksamheten. 

Periodens resultat uppgår till drygt -2,2 Mkr. 

Avvikelsen på kostnadssidan jämfört med budget för perioden beror i huvudsak på verksamheterna vinterväghållningen och 
Kommunala enskilda vägbidrag. För den sistnämnda har i stort sett hela årsbudgeten, 94 % redan förbrukats. 

Sammanlagt för båda kommunerna har 75 % av årsbudgeten för vinterväghållningen redan förbrukats. Mer i Åmål 85 % än  
Säffle's 67 % upparbetade. 

Det sena snöfallet i början på april och mängden snö samt att det har varit fler insatser i år jämfört med föregående år för 
vårvinterperioden är förklaringen. 

Det innebär att Gata sammanlagt har 1,9 Mkr kvar av den totala budgeten på 7,7 Mkr. Bara beredskapskostnaden till kommande 
höstvinterinsatser beräknas till 0,6 Mkr, tillkommer gör sand-, salt- och in- & externa entreprenadkostnader. 

En enda snöbekämpningsinsats kan kosta uppemot 0,5 Mkr. Andra halvårets vinterväghållningskostnader 2021 uppgick till 3 Mkr. 

Vi reserverar därför en underskottsrisk för vinterväghållningsverksamheten på helåret. Allt naturligtvis avhängigt av hur 
höstvintervädret blir. 

Övriga verksamheter är i full drift och det är återhållssamhet som gäller där det går, utan att på något sätt äventyra enhetens 
uppdrag på ett negativt sätt. 

Periodens resultat påverkas även av att; 

-Kapitalkostnader maj-jun inte är bokförda, gäller Åmål. 

-Elförbrukningskostnader saknas för apr-jun avseende kvartals- och en månad avseende månadsdebiteringarna. 

För perioden är fördelning av GS-personal bokfört i båda kommunerna. 

 



Tidigare lämnad information 

Resultatet för gata föregående år blev +1 Mkr, då var överskottet för vinterväghållningen +0,7 Mkr. 

Resultatet 2020 blev, +2,8 Mkr och då var överskottet +4,4 Mkr för vinterväghållningsverksamheten. 

 
 
Park- och fritidsenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 22 751 22 978 -227 45 957 -2 485 
 

 

Kommunbidrag 19 159 19 159 -0 38 318 0 
 

 

Kostnader -40 537 -41 856 1 319 -83 892 1 835 
 

 

Räntekostnader -139 -191 53 -383 0 
 

 

Resultat 1 235 90 1 145 -0 -650 
 

 

 
Prognosen efter juni månad för park och fritid är -650 tkr. Säffle står för +150 och Åmål för -800 tkr. Enheten redovisar efter juni 
lägre kostnader jämfört med budget. Intäktssidan avviker inte mycket då intäkterna för båtplatser täcker upp för intäktsbortfallet på 
simhallen i Åmål. Då budgeten inte är periodiserad blir utfallet högre än budget för perioden. Avskrivning och ränta är aktiverat för 
Säffle men hyran för de fasta anläggningarna i Åmål är endast bokförd för jan-april därav lägre utfall på kostnadssidan. Vid fjolårets 
bokslut dubbelbokfördes en intäkt för gästhamnsverksamheten i Säffle vilket innebär ett för högt resultat om 150 tkr för 2021 och då 
en minskad intäkt för 2022. Säffle Ishall beräknas gå med underskott pga att BUN sagt upp sin verksamhet och enheten därmed 
inte får en intäkt om ca 400 tkr. Säffle simhall prognostiseras att gå med ett plus pga något lägre mediakostnader än avtalat. 
Omfattande renoveringsarbete har påbörjas i Åmåls simhall vilket innebär att anläggningens intäkter kommer att vara nästintill 
obefintliga. Ett intäktsbortfall om 1 900 tkr beräknas på helår för verksamheten. Lägre kostnader beräknas även i och med minskat 
personalbehov samt diverse underhållskostnader om 400 tkr. Diverse personal kommer att omfördelas till andra verksamheter inom 
enheten. Åmål fick för 2022 en ramförstärkning om 500 tkr för att täcka den ökade hyreskostnaden som renoveringen innebär. 
Eftersom renoveringen inte kommer bli klar under året kommer vi bli fakturerade tidigare hyra, vilket medför en pluspost på 500 tkr 
för innevarande år. Som helhet prognostiseras dock simhallen i Åmål att redovisa ett underskott vid årets slut. Ishallen i Åmål 
behöver genomgå större renoveringar och reparationer under hösten vilket inte ryms inom befintlig budget.  

 
Städenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 14 984 14 668 317 29 335 200 
 

 

Kostnader -15 092 -14 477 -615 -29 320 -700 
 

 

Räntekostnader -6 -8 2 -15 0 
 

 

Resultat -113 183 -296 -0 -500 
 

 

 

Städenheten estimerar ett underskott på -0,5 Mkr, varav för Säffle -0,4 och Åmål -0,1 Mkr. 

Periodens resultat uppgår till -0,1 Mkr. 

Intäkterna är högre än budgeterat och beror på förlängning av sjuklöneersättningar på grund av pandemin som inte har budgeterats 
samt nytillkommande städobjekt.  

Kostnadssidans överdrag mot budget påverkas främst av den höga sjukfrånvaron med ökade personalkostnader för vikarier och 
övertid för ordinarie personal. Även för konverterad personal som går från timlön till månadslön, då "dubbel lön" uppstår vid 
konverteringsmånad. 

 

Resultatet påverkas av att en del poster inte har blivit bokförda än, bland annat; 

-Ofakturerade extrastädintäkter saknas i båda kommunerna för juni, totalt ca 130 tkr. 

-OH-kostnader saknas för perioden. 



-Kapitalkostnader saknas för perioden maj-juni i Åmål. 

-Ungefär en tredjedel av kostnaden för hälsoundersökningarna saknas. 

I Åmål kommer städobjektet Mossen fritidshem att upphöra 31 juli, det kommer minska årets fakturering med 31 tkr. 

Tidigare lämnad information 

-Ej budgeterad kostnad för hälsoundersökningar uppgår till cirka 150 tkr. 

-Verksamheten kommer under året att genomlysas av extern konsult, kostnaden är okänd i dagsläget och ej budgeterad. 

Städobjekten Överförmyndaren och Jobbcentrum avslutades per sista mars. Fortsättning blev i ny skepnad benämnt, Förrådsgatan i 
Åmål. 

I uppföljningen till och med februari nämndes en felperiodiserad städintäkt avseende 2021 som blev bokförd 2022 på grund av sen 
attest. Det städobjektet hade budgeterats för högt utifrån debiteringsunderlaget att städning skulle utföras 2,5 h/dag, rätt 
städomfattning är 2,5 h per vecka och påverkar prognosen för Säffle. 

De främsta anledningarna till underskottsprognosen -0,5 Mkr är att de senaste årens städprishöjningar urholkat marginalen, och inte 
täckt kostnadsutvecklingen som varit. Samtidigt med ökad åtgång av förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning 
kombinerat med den höga sjukfrånvaron med ökade personalkostnader, hänfört till pandemiläget. 

Lokalvården hade under 2021 en ansträngd ekonomi och slutresultatet landade på ett underskott på 444 tkr. 

Del av underskottet är hänförligt till att höjningar av timpris gjorts enligt ramuppräkning istället för enligt städindex som avtalen 
grundar sig på. För 2021 motsvarade timprishöjningen 0,74 % och städindexhöjningen uppgick till 2,87 %. 

2020 uppgick underskottet till 307 tkr, det året höjdes timpriset med 0,37 % och städindexhöjningen uppgick då till 2,15 %. 

2022 höjdes timpriset med 3 kr, vilket är i paritet med städindex för perioden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teknik- o fritidsn affärv 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 48 811 50 475 -1 664 100 951 1 350 
 

 

Kostnader -44 638 -48 997 4 359 -98 792 -950 
 

 

Räntekostnader -930 -1 080 150 -2 159 0 
 

 

Resultat 3 244 399 2 845 -0 400 
 

 

 
UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och kostnader än budget för perioden. Debitering till 
industriabonnent på VA i Säffle är bokförd för perioden men den rörliga delen av taxan genererar lägre intäkter jämfört med budget 
från övriga taxekollektivet. Kostnad för administrationens OH-fördelning saknas även. Säffles kapitalkostnader är lägre än 
budgeterat och hyran för de fasta anläggningarna i Åmåls saknas för maj och juni. Fördelning av Östbys återvinningscentral till 
renhållningskollektiven är gjord men entreprenadkostnader och behandlingsavgifter släpar i redovisningen för renhållningen. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och 
underskott särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period. 

På helåret beräknas resultatet till +400 tkr efter uppföljning juni. 

Säffle 

VA-verksamheten -600 tkr 

• Intäkter från industriabonnent är bokfört jan-juni 

• Kostnader för administrations OH saknas. 

• Kapitalkostnader är aktiverade för perioden men utfallet är lägre då budgeten innehåller innevarande års investeringar som 
ännu inte är slutförda. 

• Ökade transportkostnader för bortforsling av slam 

• Kostnader för Nysäters vattenverk som ännu inte varit utredda förväntas belasta driftbudgeten med ca 350 tkr under året. 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 425 tkr. 

Renhållningsverksamheten +900 tkr 

• Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av entreprenadkostnader från leverantörerna i redovisningen. 

• Kostnader för administrations OH saknas. 

• Intäkt för sommargäster budgeteras linjärt på helår, men debitering sker vid hösten för slammet. 

• Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 % vilket beräknas ge ca 0,2 Mkr i ökade intäkter. 

• Renhållningsverksamheten har en skuld till avfallskollektivet på 702 tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 
527 tkr. 

Åmål 

VA-verksamheten +600 tkr 

• Taxeökning om 17% budgeterad från april men beslutades att träda i kraft i maj, ger en beräknad avvikelse på 300 tkr. 

• Kostnader för administrations OH saknas för perioden. 

• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) saknas för maj och juni 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 2 234 tkr. 

Renhållningsverksamheten -500 tkr 

• Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av kostnader från leverantörerna i redovisningen. 
• Kapitalkostnader för maj-jun är inte bokförda. 
• Kostnader för administrations OH saknas. 
• Intäkt för sommargäster budgeteras linjärt på helår, men debitering sker vid hösten för slammet.  
• Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 % vilket beräknas ge ca 0,1 Mkr i ökade intäkter. 
• Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2 697 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten 

om 1 137 tkr. 
 



 
Östby +/- 0 tkr 

• Verksamheten drivs enligt plan och kommer redovisa ett nollresultat vid årets slut. 

• Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är bokförd. 

• På kostnadssidan finns en eftersläpning av entreprenadkostnader. 

• Kapitalkostnader hänfört till Åmålsbudgeten saknas för maj-jun. 

• Åtgärder för att säkerställa intäkterna från näringsidkare på Östby är nu igång. 
 
 
 

VA-verk, Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 14 168 14 673 -506 29 347 0 
 

 

Kostnader -12 761 -13 446 685 -27 274 -600 
 

 

Räntekostnader -896 -1 036 141 -2 072 0 
 

 

Resultat 511 191 321 0 -600 
 

 

 

Prognosen efter juni för Säffles VA-verksamhet är -600 tkr. Enheten redovisar efter juni månad både lägre intäkter och kostnader än 
budget. Intäkter för en större industriabonnent är bokförda till och med juni men den rörliga delen av taxan genererar lägre intäkter 
jämfört med budget från övriga taxekollektivet. Kostnadsutfallet för avskrivning och ränta är lägre än budgeterat då planerade 
investeringar för året ännu inte gett utfall. Under maj månad började tre nya ingenjörer och lönekostnaderna beräknas nu att följa 
budget resterande delar av året. Administrationens OH saknas för perioden vilket genererar ett lägre kostnadsutfall än budget. 
Transportkostnader för bortforsling av slam från avloppsreningsverket har ökat och prognostiseras att överskrida budgeten. 
Kostnader för Nysäters vattenverk som ännu inte reglerats förväntas att redas ut under året och därmed belasta driften med ca 350 
tkr. Enheten har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 425 tkr. 

 

 
VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 11 945 12 311 -366 24 622 600 
 

 

Kostnader -11 787 -12 120 334 -24 618 0 
 

 

Räntekostnader -2 -2 -0 -5 0 
 

 

Resultat 156 188 -33 0 600 
 

 

 
Prognosen efter juni för Åmåls VA-verksamhet är +600 tkr. Åmåls VA-verksamhet redovisar efter juni månad både lägre intäkter och 
kostnader än budget. Hyra för de fasta anläggningarna är bokförda t.o.m. april, vilket tillsammans med för tillfället utebliven 
OH-kostnad från administrationen bidrar till kostnadssidans avvikelse. För att balansera tidigare underskott och senaste årens 
kostnadsökningar har ett förslag tagits fram att öka taxan för brukningsavgifterna med 17%. I budget lades denna taxeökning med 
start i april, men det beslutades att börja gälla från och med maj månad istället. En månads förskjutning i taxehöjningen innebär 
cirka 300 tkr lägre plusresultat än budgeterat, vilket var cirka 900 tkr. Enheten har i och med fjolårets resultat en fordran mot 
kollektivet på 2 234 tkr. 

 

 
 
 



Renhållning Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 9 914 9 637 277 19 273 1 050 
 

 

Kostnader -7 671 -9 606 1 936 -19 227 -150 
 

 

Räntekostnader -16 -23 7 -47 0 
 

 

Resultat 2 227 7 2 220 -0 900 
 

 

 
Renhållningsverksamheten +900 tkr, helårsprognosen efter juni är fördelat på hushållsavfall +900 tkr och slam +-0 tkr. 

Periodens resultat uppgår till +2,2 Mkr. 

Prognosen justeras upp ytterligare och anledningen hänförs i huvudsak till effekten av att renhållning numera utförs i egen regi vilket 
startades första juli 2021. Tillkommande sommargästabonnemang efter inventeringen föregående år bidrar också. Differensen från 
budgetarbetet lades som en minskad intäkt. 

Intäkterna är något högre än budgeterat för perioden. Intäkt för sommargästsabonnenter budgeteras linjärt på helår för perioden 
maj-sep, men debitering sker först i oktober för slammet. 

Kostnadssidans låga utfall beror bland annat på eftersläpning av entreprenadkostnader från leverantörerna i redovisningen. Även att 
årets OH-kostnader inte är bokförda än. 

Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för 
sopbilarna ses också över. 

Tidigare lämnad information 

Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 %, vilket beräknas ge ca 0,2 Mkr i ökade intäkter. 

Behandlingsavgiften ökar från 755 kr/ton till 1 024 kr/ton jämfört med föregående år, det innebär en fördyring på lite drygt 1 Mkr på 
helåret. 

Renhållningsverksamheten har en skuld till avfallskollektivet på 702 tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 527 
tkr. 

 

 
Renhållning Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 6 241 7 110 -869 14 220 -300 
 

 

Kostnader -6 229 -7 095 866 -14 205 -200 
 

 

Räntekostnader -8 -8 -1 -15 0 
 

 

Resultat 4 7 -3 0 -500 
 

 

 
Renhållningsverksamheten i Åmål -500 tkr, helårsprognosen efter juni är fördelat på hushållsavfall -400 tkr och slam -100 tkr. 
Ökningen av underskottet kan bland annat hänföras till att renhållningstaxan är för låg i förhållande till kostnadsmassan. Samtidigt 
som kostnadsutvecklingen på grund av världsmarknadsläget bidrar negativt. 

Periodens resultat uppgår till + 4 tkr. 

Intäktssidan avviker, både lägre slamintäkt och av att intäkten för sommargästerna budgeteras linjärt på helår, men debitering sker 
till hösten. Differensen från budgetarbetet lades som en ökad intäkt. 

Kostnadssidans låga utfall beror bland annat på en eftersläpning av entreprenadkostnader från leverantörerna i redovisningen. Även 
att årets OH-kostnader inte är bokförda än. Kapitalkostnader för maj-jun är heller inte bokförda. 

Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för 
sopbilarna ses också över. 

 



Tidigare lämnad information 

Slamtaxan höjs från och med 1 maj med 7 %, vilket beräknas ge ca 0,1 Mkr i ökade intäkter. 

Behandlingsavgiften ökar från 755 kr/ton till 1 024 kr/ton jämfört med föregående år, det innebär en fördyring på lite drygt 0,7 Mkr på 
helåret. 

Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2 697 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten 
om 1 137 tkr. 

 

 
Östby 

 
Driftredovisning (tkr) 
  

Utfall Jan - 

Jun 2022 

Budget 

Jan - Jun 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 6 544 6 744 -200 13 489 0 
 

 

Kostnader -6 191 -6 729 538 -13 468 0 
 

 

Räntekostnader -8 -10 2 -21 0 
 

 

Resultat 345 5 340 -0 0 
 

 

 

Prognosen efter juni månad för Östby är +-0 på helåret. 

Periodens resultat uppgår till drygt +0,3 Mkr. 

Något lägre intäkter jämfört med budget för perioden. Vilket förklaras med att inga slamintäkter har upparbetats eller bokförts än för 
året. 

På kostnadssidan är avvikelsen främst hänförd till eftersläpning av entreprenadkostnader i redovisningen. Även kapitalkostnader 
hänfört till Åmålsbudgeten saknas för maj-jun. 

Verksamheten drivs enligt plan och kommer redovisa ett nollresultat vid årets slut. 

Tidigare lämnad information 

Ingen mellanlagring av slam har skett på Östby under perioden. Slam från VA har istället körts direkt till andra ställen, vilket det 
verkar bli en fortsättning på under året. Slamintäktsbudgeten för helåret uppgår till 470 tkr. Man har en del fasta kostnader i den 
verksamheten. 

Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är bokförd. 

Åtgärder för att säkerställa intäkterna från näringsidkare på Östby är nu igång.  

Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 

Det nya restavfallsavtalet som började gälla från och med 1/1-2022 innebar en fördyring med drygt 30 % jämfört med 2021. 
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Förvaltningsekonom 

 
 

 
 

 
  
 

Ekonomisk uppföljning efter juni för teknik- och 
fritidsnämnden år 2022 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med (-2 300 tkr) 
för de skattefinansierade verksamheterna, varav 600 tkr avser Säffle och  
1 700 tkr avser Åmål. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -600 tkr och renhållningsverksamheten +900 tkr.  
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten +600 tkr och 
renhållningsverksamheten -500 tkr.  
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Ekonomisk uppföljning efter juni månad 2022 godkänns. 
2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2022 godkänns. 

Bakgrund 
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. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-08 

Ekonomisk uppföljning efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål 
Investeringsuppföljning efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål 

Förvaltningens ståndpunkt 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 300 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -600 tkr avser Säffle och 
-1 700 tkr avser Åmål. Underskottet beror främst på intäktsbortfall för Åmåls 
kommuns simhall i och med utebliven verksamhet då anläggningen 
renoveras och befarat underskott för Gatas vinterväghållningsverksamhet 
vilket gäller i båda kommunerna. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -600 tkr och renhållningsverksamheten +900 tkr taxehöjning 
från och med maj för slam. I Åmål prognostiserar VA-verksamheten +600 
tkr i och med förslag om taxehöjning för brukningsavgifterna, och 
renhållningsverksamheten -500 tkr, taxehöjning från och med maj för slam.  
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 
uppgår till 425 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår  
till 2 234 tkr. 
Säffles renhållningsverksamhet har en skuld till avfallskollektivet på 702 tkr 
och fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 527 tkr.  
Åmåls renhållningsverksamhet har en skuld till avfallskollektivet på 2 697 
tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksameten på 1 137 tkr. 
Investeringsuppföljning 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 60,3 Mkr för 
Säffle och 54,0 Mkr för Åmål. Efter juni är 18 Mkr förbrukat för Säffle och 
8 Mkr för Åmål. 
Avvikelse i prognos avser Åmål 
Centrumutveckling Strandgatan, Gata 950 tkr 
Beslut att projektet inte ska genomföras 2022. 
Reparation brokonstruktioner, Gata 2 000 tkr 
Projektet flyttas fram till år 2023, medel önskas flyttas med till nästa år. 
Centrumutredning – Kungsgatan, Gata 5 130 tkr 
Beslut att projektet inte ska genomföras 2022. Projektering har skett under 
2022, slutreglering ej klar. 
Omfördelning sker av medel 1 300 tkr till belysning på Örnäsvallen, Park 
och Fritid. 
Byggnationer, Östby 11 470 tkr 
Projekt beräknas färdigställas till ca 30 % 2022 och resterande färdigställs 
2023. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Ekonomisk uppföljning efter juni månad 2022 godkänns. 
2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2022 godkänns. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
Jarmo Kylmänen 
Förvaltningsekonom 
 

Marie Karlsson 
Redovisningschef 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef, Åmåls kommun 
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Helen Halvardsson, 0533-681581 
 

 
 

 
 

 
   

Revidering av firmatecknare för teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Sammanfattning 
Då förändring sker för vissa funktioner i förvaltningsorganisationen behöver 
nämnden revidera firmateckningen. 
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att för perioden 2022-09-01 och tills 
vidare utse följande två personer till firmatecknare i förening: 
1. Ordförande Nina Andersson, med viceordförande Niklas Karlsson som 
ersättare. 
2. Förvaltningschef Helen Halvardsson, med verksamhetscheferna Niklas 
Ekberg, Emil Martinsson, Carina Nylén och redovisningschef Marie 
Karlsson som ersättare. 

Bakgrund 
Juridiska personer, såsom teknik- och fritidsnämnden, äger per definition 
rätten att teckna egen firma. Teknik- och fritidsnämnden är dock ingen fysisk 
person, och behöver därför utse firmatecknare. Firmateckningsrätten är en 
form av fullmakt, som ger firmatecknare rätten att företräda nämnden i 
rättshandlingar, exempelvis vid undertecknande av vissa typer av avtal.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen konstaterar att gällande praxis innebär att teknik- och 
fritidsnämndens ordförande, med vice ordförande som ersättare, tecknar 
firma med kontrasignering av förvaltningschef, med verksamhetschef eller 
redovisningschef som ersättare. Förvaltningens ståndpunkt är att gällande 
praxis är ändamålsenlig. 

Konsekvenser 
Ärende är av formell/juridisk art, och medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att för perioden 2022-09-01 och tills 
vidare utse följande två personer till firmatecknare i förening: 
1. Ordförande Nina Andersson, med viceordförande Niklas Karlsson som 
ersättare. 
2. Förvaltningschef Helen Halvardsson, med verksamhetscheferna Niklas 
Ekberg, Emil Martinsson, Carina Nylén och redovisningschef Marie 
Karlsson som ersättare. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Firmatecknare 



Ämne: Sv: Medborgarförslag
Från: Björn Skog <bjorn.skog@amal.se>
Till: Nils Ahlqvist; Ida Tornestrand <ida.tornestrand@amal.se>
Mottaget: 2022-06-14 10:54:13

Hej!

Lysande, mange tack: 
 

>>> "goran.torkildsson" <goran.torkildsson@gmail.com> 2020-09-28 10:21 >>>
 
Jag lämnar här ett medborgarförslag:
Föreslår en generell hastighetssänkning till 40 km/h i hela Åmåls centrala delar, allt ifrån norra infarten 
från Heintz, södra infarten från fågeltornet vid Mörtebolstjärnet, från rondellen vid Drottninggatan.
Motivering: 
1) miljömässigt 
2) trafiksäkerheten, iom att så många idag inte sköter gällande regler om hur det gås och cyklas.
3) bra alternativ till fartgupp, då dessa i kombination med max hastighet 50 km/Tim utgör en 
miljönegativ körning, då det bromsas och gasas före och efter dessa.
 
Mvh Göran Torkildsson 
Skogsvägen 3F
662 32 Åmål 
070 572 5441
 
 
 
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
 
 
Med vänlig hälsning
 

 
Björn Skog
Kansli- och utredningschef,  Åmåls Kommun
Kungsgatan 26, 662 31 Åmål
Box 62, 662 22 Åmål
E-post: bjorn.skog@amal.se
Telefon: 073-574 94 71
 
 
 
 

mailto:bjorn.skog@amal.se


Från: Nils Ahlqvist <Nils.Ahlqvist@saffle.se> 
Skickat: den 14 juni 2022 10:49
Till: Björn Skog <bjorn.skog@amal.se>; Ida Tornestrand <ida.tornestrand@amal.se>
Ämne: SV: Medborgarförslag
 
Skicka över medborgarförslaget till mig igen är ni bussiga.
Ska försöka driva fram ärendet så snart som möjligt.
 
Med vänlig hälsning

Nils Ahlqvist
Nämndsekreterare/Kvalitetscontroller

 
661 80 SÄFFLE
Besöksadress: Järnvägsgatan 9
Anknytning         +46 (0) 533 68 15 66
Växel                    +46 (0) 533 68 10 00
E-post:                 nils.ahlqvist@saffle.se
Webbplats:          www.saffle.se www.amal.se
 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. För ytterligare information 
om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter, se kommunens hemsida www.saffle.se.
 
Från: Björn Skog <bjorn.skog@amal.se> 
Skickat: den 14 juni 2022 10:42
Till: Nils Ahlqvist <Nils.Ahlqvist@saffle.se>; Niklas Ekberg <Niklas.Ekberg@saffle.se>
Kopia: Ida Tornestrand <ida.tornestrand@amal.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag
 
Hej!
 
Se nedan, det handlar om den där varianten med att sänka hastighet till 40km/h. Vi hade lite mailkontakt 
om detta för en tid sedan, vill jag minnas, och då var budskapet att det inte gick att likställa förslaget om 
att sänka till 30, med det som handlar om 40 km/h. 
 
Hur ser läget ut med ett yttrande från TFN?
 
Med vänlig hälsning
 

 
Björn Skog
Kansli- och utredningschef,  Åmåls Kommun
Kungsgatan 26, 662 31 Åmål
Box 62, 662 22 Åmål
E-post: bjorn.skog@amal.se
Telefon: 073-574 94 71

mailto:nils.ahlqvist@saffle.se
http://www.saffle.se/
http://www.amal.se/
http://www.saffle.se/
mailto:bjorn.skog@amal.se
mailto:Nils.Ahlqvist@saffle.se
mailto:Niklas.Ekberg@saffle.se
mailto:ida.tornestrand@amal.se
mailto:bjorn.skog@amal.se


 
 
 
 
Från: kommun <kommun@amal.se> 
Skickat: den 14 juni 2022 08:57
Till: Ida Tornestrand <ida.tornestrand@amal.se>; Björn Skog <bjorn.skog@amal.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag
 
 
 
Från: Göran Torkildsson <goran.torkildsson@gmail.com> 
Skickat: den 14 juni 2022 08:54
Till: kommun <kommun@amal.se>
Ämne: Medborgarförslag
 
Hej, 28/9 2020 lämnade jag in ett medborgarförslag om hastighetssänkning i Åmåls tätort.
Har inte hört ett enda dugg om detta som återföring, dåligt.
Mvh Göran Torkildsson 

mailto:kommun@amal.se
mailto:ida.tornestrand@amal.se
mailto:bjorn.skog@amal.se
mailto:goran.torkildsson@gmail.com
mailto:kommun@amal.se
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Niklas Ekberg 
 

 
 

 

  

Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning i 
Åmåls centrum 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag från Göran Torkildsson om hastighetsbegränsning i 
Åmåls centrum inkom 2020-09-28. 

Förvaltningens förslag till beslut: 
Teknik- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag om att begränsa fordonshastigheten i Åmåls centrum 
till 40 km/h inkom 2020-09-28. Förslagsställaren menar att sänkt hastighet i 
centrum skulle medföra positiva konsekvenser för bland annat miljö och 
trafiksäkerhet. 

Enligt trafikmätning från 2013 så kör 85% av fordonstrafiken redan under  
40 km/tim på Kungsgatan vid bron över Åmålsån. Mätningen utfördes under 
tiden då minirondeller var anlagda på prov så förutsättningarna var 
likvärdiga mot nuläget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av gatuenheten. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Göran Torkildsson, 2020-09-28 

Förvaltningens ståndpunkt 
Gatuenheten förstår förslagets intention, men bedömer inte att det är lämpligt 
att införa hastighetsbegränsning om 40 km/h i Åmåls centrum i dagsläget. 
Däremot bedömer förvaltningen att det är möjligt på längre sikt. 

Hastighetsbegränsningar i centrala stadsdelar behöver tas fram i relation till 
planerad gestaltning, planarbete m.m. En handlingsplan för 
centrumutveckling i Åmål lyftes till fullmäktige hösten 2021, där framtida 
utformning av gator och trafik är två viktiga parametrar. Arbetet med 
handlingsplanen har sedan dess skjutits upp på grund av bl.a. det osäkra 
finansiella läget.  

Förvaltningen menar sammanfattningsvis att nämnden inte bör besluta om 
eventuella hastighetsbegränsningar i Åmåls centrum innan större åtgärder i 
handlingsplanen för centrumutveckling rullat igång. Annars riskerar 
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hastighetsbegränsningarna stå i kontrast mot fullmäktiges beslutade plan för 
centrum. Förvaltningen ställer sig dock försiktigt positiv till 40km/h i 
centrala Åmål på längre sikt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Niklas Ekberg 
Gatuchef 

 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare
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