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Roger Carlson (S)   
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 PROTOKOLL 2(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: 
 
Joachim Adolfsson (M) 
Lisbeth Karlsson (C) 
Lars Olsson (MP) 
Inger Persson (S) 
Leif Pettersson (S) 
Pertti Rolöf (S) 
 
Övriga deltagare: 
 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Marianne Nordgren, nämndsekreterare 
Berit Öhman, va-chef, § 1-3 
Helen Halvardsson, förvaltningsekonom, § 1-3 
Veronica Carlsson-Ulff, renhållningschef, § 1-3 
Niklas Ekberg, gatuchef, § 1-3 
Inge Larsson, fritidschef, § 1-3



 PROTOKOLL 3(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

 

Tfn § 1 
 
Välkomsthälsning 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna till den nya mandatperioden. 
 
_____________________ 
 
 



 PROTOKOLL 4(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

 

Tfn § 2 
 
Fastställande av dagens föredragningslista 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden informerar om att ärendet gällande förslag till attestordning för teknik- 
och fritidsnämnden utgår. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden fastställer dagens föredragningslista med redovisad 
ändring. 
 
_____________________ 



 PROTOKOLL 5(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

 
Tfn § 3 
 
Presentation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Presentation av politiker och tjänstemän. 
 
___________________ 



 PROTOKOLL 6(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 

 

Tfn § 4 Dnr Tfn 2011-000013 

Val av ledamöter i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2011 – 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
Val av 5 ledamöter i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2011 – 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
- 
 
Yrkanden 
 
Jerome Davidsson (S) yrkar att Bengt Mattsson (S) utses till ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Mikael Norén (S) yrkar att Roger Carlson (S) utses till ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Erik Blakstad (M) yrkar att Alf Svanström (C) utses till ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Alf  Svanström (C) yrkar att Erik Blakstad (M) och Jan Hagelbrand (C) utses till 
ledamöter i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Patrik Sandvall (M) yrkar att Patrik Sandvall (M) utses till ledamot i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att teknik- och 
fritidsnämnden beslutat utse Bengt Mattsson (S), Roger Carlson (S), tillika 
ordförande, Alf Svanström (C), Erik Blakstad (M), tillika vice ordförande och Jan 
Hagelbrand (C) till ledamöter i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 7(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1.  Till ledamöter i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utses: 
 
     Bengt Mattsson (S) 
     Roger Carlsson (S) 
     Alf Svanström (C) 
     Erik Blakstad (M) 
     Jan Hagelbrand (C) 
 
2.  Till ordförande utses Roger Carlson (S) och till vice ordförande utses 
     Erik Blakstad (M). 
 
___________________ 
2011-02-01 Utdrag till 
KS 
Kommunledningskontoret, personalenheten 
De valda 



 PROTOKOLL 8(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 
Tfn § 5 Dnr Tfn 2011-000014 

Val av ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2011 – 2014  
 
Ärendebeskrivning 
 
Val av 5 ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden  
2011 – 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
- 
 
Yrkanden 
 
Bengt Mattsson (S) yrkar att Jerome Davidsson (S) utses till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Erik Blakstad (M) yrkar att Karin Lööf Täppers (C) utses till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Alf Svanström (C) yrkar att Tommy Andersson (C) utses till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Roger Carlson (S) yrkar att Mikael Norén (S) utses till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Jan Hagelbrand (C) yrkar att Thomas Olson (FP) utses till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Patrik Sandvall (M) yrkar att Patrik Sandvall (M) utses till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att teknik- och 
fritidsnämnden beslutat utse Jerome Davidsson (S), Karin Lööf Täppers (C), Tommy 
Andersson (C), Mikael Norén (S) och Thomas Olson (FP) till ersättare i teknik- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 9(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
 
Till ersättare i teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott utses: 
 
Jerome Davidsson (S) 
Karin Lööf Täppers (C) 
Tommy Andersson (C) 
Mikael Norén (S) 
Thomas Olson (FP) 
 
Protokollsanteckning 
 
Patrik Sandvall (M) anmäler följande anteckning till protokollet: 
”Thomas Olson (FP) utsågs till ersättare på förslag av Jan Hagelbrand (C).” 
 
_____________________ 
2011-02-01 Utdrag till 
KS 
Kommunledningskontoret, personalenheten 
De valda 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 10(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 
Tfn § 6 Dnr Tfn 2011-000015 

Förslag till attestordning för teknik- och fritidsnämnden 
 
Ärendet utgår. 
 
_____________________ 
 



 PROTOKOLL 11(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 
Tfn § 7 Dnr Tfn 2011-000016 

Val av representanter i folkhälsorådet, Säffle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i folkhälsorådet, Säffle för mandatperioden  
2011 – 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
- 
 
Yrkanden 
 
Jerome Davidsson (S) yrkar att Bengt Mattsson (S) utses till ledamot i folkhälsorådet. 
 
Erik Blakstad (M) yrkar att Karin Lööf Täppers (C) utses till ersättare i folkhälsorådet. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
Bengt Mattsson (S) utses till ordinarie ledamot och Karin Lööf Täppers (C) till 
ersättare i folkhälsorådet, Säffle. 
 
_______________________ 
2011-02-01 Utdrag till 
KS 
Kommunledningskontoret, personalenheten 
Folkhälsorådet 
De valda 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 12(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
 
Tfn § 8 Dnr Tfn 2011-000017 

Val av representanter i handikapprådet, Säffle     
 
Ärendebeskrivning 
 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i handikapprådet, Säffle för mandatperioden  
2011 – 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
- 
 
Yrkanden 
 
Alf Svanström (C) yrkar att Erik Blakstad (M) utses till ledamot i handikapprådet. 
 
Bengt Mattsson (S) yrkar att Inger Persson (S) utses till ersättare i handikapprådet. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
Erik Blakstad (M) utses till ordinarie ledamot  och Inger Persson (S) utses till ersättare 
i handikapprådet. 
 
______________________ 
2011-02-01 Utdrag till 
KS 
Kommunledningskontoret, personalenheten 
Handikapprådet 
De valda 
 
 



 PROTOKOLL 13(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 9 
 
Anmälda handlingar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen presenterar handlingar som anmälts till teknik-  
och fritidsnämnden. 
 
Beslut 
 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
___________________ 



 PROTOKOLL 14(14) 
 Teknik- och fritidsnämnden 
 2011-01-25  

________________________________________________________________________________________________________  

   

   

……………………………………………… …………………………….. ……………………………………… 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Expediering 
   

 

 
 
Tfn § 10 
 
Övriga ärenden 
 
• Tommy Jingfors informerar om de rutiner för ärendehantering som gäller 

för teknik- och fritidsnämnden samt att delegeringsordning och attestordning 
kommer att tas upp på nästa nämndmöte den 22 februari. 
 

• Tommy Jingfors föreslår att nämnden besöker båda kommunerna och deras 
verksamheter, en heldag i Säffle och en heldag i Åmål, förslagsvis den 
7 och 9 mars. 
 

• Reglemente och samverkansavtal för den nya gemensamma teknik- och 
fritidsnämnden har delgetts samtliga ledamöter och ersättare. 

 
______________________ 

 


