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§ 13 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Niklas 

Karlsson (S) till protokolljusterare.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar välja Niklas Karlsson (S) till 

protokolljusterare.  
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§ 14 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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§ 15 Dnr TFNSÅ/2022:28 

Beslut om brukningsavgifter för VA-taxa Åmåls 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter 

vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet 

(fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast 

avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- 

och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år. VA-

verksamheten i Åmål har de senaste tre åren 2018, 2019 och 2020 redovisat 

större underskott. På grund av ackumulerade överskott tidigare år hade man 

en skuld till kollektivet. I och med 2020 års resultat om (-2 221 tkr) övergick 

denna skuld istället till en fordran mot kollektivet. Innevarande år förväntar 

även i nuläget medföra ett underskott om cirka (-1 700 tkr). 

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för underhåll, 

nyanställningar, material och avskrivning och ränta från investeringar 

föreslås en taxeökning för brukningstaxan enligt 30 § lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster med 17 % från och med 1 maj 2022.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-01-21 

Beräkning ny VA-taxa Åmåls kommun 

Bilaga 1, nya taxor VA från 1 maj 2022 Åmåls kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

 

Kommunfullmäktige i Åmål bifaller föreslagen höjning av VA-taxa för 

brukningsavgifter, enligt bilaga 1, att gälla från och med 2022-05-01. 

____________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Åmål  
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§ 16 Dnr TFNSÅ/2021:2 

Bokslut år 2021 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 

verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål 

för Säffle och Åmåls kommuner. 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott om totalt  

+4 631 tkr vid årets slut, varav Säffle avser +5 227 tkr och Åmål (-596 tkr). 

För avgiftskollektiven redovisas ett totalt överskott om  +2 582 tkr , varav 

VA Säffle +962 tkr, VA Åmål (-1 747 tkr), renhållning Säffle +2 639 tkr och 

renhållningen Åmål +728 tkr.  

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 81 134 tkr, varav 54 001 tkr 

avser investeringar i Säffle och 27 133 tkr avser investeringar i Åmål.  

Av Säffles investeringsbudget har 28 200 tkr förbrukats och för Åmål 14 892 

tkr. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-07 

Bokslut år 2021 för teknik- och fritidsnämnden 

Investeringsredovisning inklusive över – och underskottshantering 

VA-redovisning  

Balanskonton 

Nyckeltal för teknik- och fritidsverksamheten 

Kvittens av inlämnad inventarieförteckning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

 

1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt bokslut 2021 

godkänns. 

2. Förslaget till hantering av över- och underskott på investeringsbudget 

2021 för Säffle godkänns. 
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3. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av 

över- och underskott på investeringsbudget 2021 för Åmål. 

4. Överskottet med +962 tkr för VA Säffle bokförs mot tidigare fordran 

som finns på abonnentkollektiv och därmed reducerar den till 425 

tkr. 

5. Överskottet med +2 639 tkr för renhållning Säffle bokförs mot 

tidigare nettofordran som finns på abonnentkollektivet som istället 

övergår till en nettoskuld på 175 tkr.  

6. Underskottet med -1 747 tkr för VA Åmål bokförs mot tidigare 

fordran som finns på abonnentkollektivet och därmed utökar den till 

2 234 tkr. 

7. Överskott med +728 tkr för renhållning Åmål bokförs mot tidigare 

nettoskuld som finns till Åmåls abonnentkollektiv och därmed ökar 

den till 1 561 tkr. 

___________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 17 Dnr TFNSÅ/2021:223 

Redovisning av internkontrollåtgärder i samband med 
bokslut år 2021 

Ärendebeskrivning 

Reglementet för intern kontroll beskriver nämndens ansvar för uppföljning 

och rapportering av resultatet av den årliga interna kontrollen. 

Nämnden/bolaget ska i samband med årsredovisningen, rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till 

kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 

Under året har följande kontroller genomförts:  

Kommungemensamma 

 Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer är rätt angivet vid beställning. 

 Personal – Kontroll av överenskommelse om anställning 

 Kansli – Direktupphandlingar 

 IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga 

 

 Nämndspecifika 

 Tillbudsrapportering – kontroll av att tillsrapportering görs och att den 

följer lag och riktlinje  

 Fakturerat pris jämfört med avtal för varor och tjänster- kontroll att 

fakturor överensstämmer med avtal. 

 Rutin för direktupphandling – Kontroll av att inköp av varor och tjänster 

>100 tkr följer rutin och direktupphandling. 

 Föreningsstöd – Kontroll av att stöd och bidrag följer: - bidragsregler och 

rutinbeskrivning – att beslutsunderlag är framtaget och diariefört – rätt 

beslutsdelegat enligt delegeringsordningen 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-07 

Internkontrollplan för år 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  
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Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

internkontrollåtgärderna för år 2021. 

____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 18 Dnr TFNSÅ/2022:18 

Revidering av slamtömningstaxa Säffle 

Ärendebeskrivning 

Taxan är i behov av en justering då kostnaden för slamentreprenad, som 

regleras årligen enligt avtal med ett index, har ökat med 8,6% för år 2022. 

Den årliga indexuppräkningen av entreprenaden för slamtömning har de 

senaste fyra åren i snitt legat på +3% per år. Den främsta anledningen till att 

indexuppräkningen för år 2022 är högre (+8,6%) beror på ökade kostnader för 

bränsle. 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa med 7% för 

slamtömning i Säffle kommun att gälla från och med 2022-05-01 enligt 

bilaga 1. 

 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 7%.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande inkl. bilaga, 2022-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

 

Säffle kommunfullmäktige bifaller föreslagen taxerevidering för 

slamtömning, enligt bilaga 1, att gälla från och med 2022-05-01. 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 19 Dnr TFNSÅ/2022:19 

Revidering av slamtömningstaxa Åmål 

Ärendebeskrivning 

Taxan är i behov av en justering då kostnaden för slamentreprenad, som 

regleras årligen enligt avtal med ett index, har ökat med 8,6% för år 2022. 

Den årliga indexuppräkningen av entreprenaden för slamtömning har de 

senaste fyra åren i snitt legat på +3% per år. Den främsta anledningen till att 

indexuppräkningen för år 2022 är högre (+8,6%) beror på ökade kostnader för 

bränsle. 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning i 

Åmåls kommun att gälla från och med 2022-05-01 enligt bilaga 1. 
 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 7%.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

 

Åmåls kommunfullmäktige bifaller föreslagen taxerevidering för 

slamtömning, enligt bilaga 1, att gälla från och med 2022-05-01. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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§ 20 Dnr TFNSÅ/2022:41 

Lokala trafikföreskrifter för upphävande av förbud mot 
fordonstrafik på Fristagatan i Säffle 

Ärendebeskrivning 

Gatuenheten har identifierat en inaktuell lokal trafikföreskrift som behöver 

upphävas. 

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

och fritidsnämnden beslutar om väjningsplikt.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande inkl. bilaga, 2022-02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar med stöd av 10 kap. 1 § 

andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om 

Säffle kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av lokala 

trafikföreskrifter på Fristagatan i Säffle (1785 2022:1) till detta förslag till 

beslut. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gatuchef 

Driftledare gatuenheten 
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§ 21 Dnr TFNSÅ/2021:324 

Svar på kommunrevisionens granskning av teknik- och 
fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen i Säffle och KPMG har granskat teknik- och 

fritidsnämndens arbete. 

Sammanfattningsvis rekommenderas teknik- och fritidsnämnden att 

säkerställa att tjänstepersoner har tillräcklig kunskap avseende 

upphandlingsprocessen samt säkerställa att samtliga av nämndens 

verksamheter deltar i arbetet med den interna kontrollen. 

Förvaltningen bedömer inte att den extra administration som en utökad 

internkontrollplan innebär, knappast utökar den interna kontrollen i 

praktiken eller skänker ett mervärde åt nämnd eller invånare. 

Däremot delar förvaltningen revisionens bedömning av direktupphandlingen 

fullt ut, och ska genomföra förbättringsarbete på den punkten. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-08 

Slutrapport – granskning av teknik- och fritidsnämndens arbete, 2021-10-28 

Följebrev, kommunrevisionen i Säffle, 2021-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Kommunrevisionens rapport läggs till handlingarna. 

2. Information om genomförda kontroller som inte redovisas i 

internkontrollplanen ska redovisas för nämnden varje kalenderår. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen Säffle 

TFN Ledningsgrupp 
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§ 22 Dnr TFNSÅ/2022:40 

Revidering av teknik- och fritidsnämndens 
delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens delegeringsordning reglerar vilka 

beslutsärenden som nämnden delegerar till förvaltningen att fatta.  

Förvaltningen föreslår tre förändringar inom renhållningsverksamhetens 

delegation.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-08 

Förslag till reviderad delegeringsordning, 2022-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden antar föreslagen revidering av 

delegeringsordningen. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunsekreterare Säffle 

Kommunsekreterare Åmål 

TFN Ledningsgrupp 
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§ 23 Dnr TFNSÅ/2022:43 

Svar på remiss om handlingsplan för 
centrumutveckling Åmål 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsenheten, teknik- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och 

kommunikationsenheten samt kulturenheten har tagit fram en handlingsplan 

för centrumutveckling avseende Åmål.  

Förslaget till handlingsplan har remitterats till teknik- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-08 

Protokollsutdrag § 121, kommunstyrelsen Åmål, 2021-10-27 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-19 

Förslag till handlingsplan för centrumutveckling, 2021-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden tillstyrker föreslagen handlingsplan för 

centrumutveckling i Åmål. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Åmål 

 

 

 

 

  



 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr TFNSÅ/2022:15 

Anmälan av beslut fattade enligt teknik- och 
fritidsnämndens delegeringsordning 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar en förteckning över beslut fattade enligt teknik- 

och fritidsnämndens delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 

Förteckning över beslut fattade enligt teknik- och fritidsnämndens 

delegeringsordning, 2022-02-08 

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.  

 

 

 

 

  



 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Inga handlingar anmäldes till sammanträdet. 

 

 

 

 

  



 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr  

Information och rapporter 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Helen Halvardsson besvarar en fråga från föregående 

nämnd. Bo Augustsson (S) efterfrågade information om hur 

skogsförvaltningen i Säffle-Åmål sköts. 

Även Stefan Byqvist (SD) ställde en fråga på föregående nämnd, gällande 

teknik- och fritidsnämndens anläggningskostnader vid industritomten för 

fiskodling i Säffle. Frågan besvarades av förvaltningen via mejl till 

frågeställaren 2022-02-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 


