
PROTOKOLL 1 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams, kl. 08:00 – 11:00 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande 
Rune Magnusson (C) 
Hans Olsson (M) 
Anja Karlsson-Granlund (BA) 1:e v ordförande 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S),  
Niklas Hult (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Bo Mårtensson (SD) 

Övriga deltagande Niclas Beerman, förvaltningschef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Agneta Turnstedt-Nyström, förvaltningsekonom 

Utses att justera Rune Magnusson (C) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-01-28, kl 15:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-11 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banérsson 

justerare 
Rune Magnusson 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum för anslags 2021-01-28 Datum för anslags 2021-02-19 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt Petersson 



PROTOKOLL 2 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 1 Ekonomi
§ 2 Köp – Del av fastighet Emmaboda Broakulla 2:1
§ 3 Rättelse – 1 67 2020-12-09 – Omvandling av investeringsbidrag till

Driftbidrag – Enskilda vägar 
§ 4 Yttrande – Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs enskilda

vägar 
§ 5 Yttrande – Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya

parkeringen vid läkarstationen 
§ 6 Revidering – Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2021
§ 7 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 8 Meddelanden
§ 9 Anmälan - Delegationsärenden
§ 10 Tekniska kontoret informerar
§ 11 Övrigt



PROTOKOLL 3 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr TFN/2021:02 

Ekonomi 

Förvaltningsekonom Agneta Turnstedt-Nyström informerar om bokslut 2020. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 



PROTOKOLL 4 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 2 TFN:2021:28   252 

Köp – Del av fastighet Emmaboda Broakulla 2:1 

Bakgrund 
Fastigheten Broakulla 2:1 är en skogsfastighet som ägs av privatperson. En del av 
fastigheten ligger som en allmän yta inne i samhället i Johansfors och har 
historiskt sköts av Johansfors IF. Ytan används som marknadsplats, camping och 
andra allmänna ändamål i samhället. Kommunen har sedermera tagit över 
underhållet och haft en muntlig överenskommelse med idkare att bedriva camping 
på ytan. 

Aktuellt  
Fastighetsägaren har nu kontaktat kommunen med ingången att ytan fortsatt ska 
kunna användas som allmän yta, men med kommunen som ägare. Enligt 
genomförd värdeutlåtande har marknadsvärdet bedömts till 45 000 kr. 

Förvaltningens roll 
Dialog har förts med ägaren och som också initierade ett kommunalt övertagande 
av ytan. Som tredje part har en värderare fått uttala sig om marknadsvärdet. 

Konsekvensbeskrivning 
Marknadsvärdet får anses som skäligt och ett kommunalt övertagande av ytan 
tryggar och säkerställer den allmänna ytan för Johansfors som samhälle. 

Det som tillkommer är avstycknings- och lagfartskostnader. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Köp – Del av fastighet Emmaboda Broakulla 2:1
• Värdeutlåtande – Köp – Del av fastighet Emmaboda Broakulla 2:1

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att stycka av och köpa del av fastigheten Emmaboda Broakulla 2:1 till en 
köpeskilling av 45 000 kr 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att stycka av och köpa del av fastigheten Emmaboda Broakulla 2:1 till en 
köpeskilling av 45 000 kr 

____ 



PROTOKOLL 5 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 3 TFN:2020:10   318 

Rättelse – § 67 2020-12-09 – Omvandling av investeringsbidrag till 
Driftbidrag – Enskilda vägar 

Sammanfattning 
I Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2020-12-09 uppgavs fel totala 
grusvägssträcka (415 363 meter) det ska vara 429 028 meter. 

Kommunstyrelsen har fått dokument med rätt meterantal på total grusvägssträcka. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 6 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 4 TFN:2021:23   666 

Yttrande – Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs enskilda 
vägar 

Sammanfattning medborgarförslag 
Medborgarförslag har inkommit från Jan Fransson. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen borde rensa upp vid stenmurar, runt om i 
kommunen, längs våra enskilda vägar.  
”Växter skymmer stenmurarna och röjningen längs vägarna tar inge bort allt. De 
borde framträda och synas, de är trots allt ett arv efter fåra förfäder. Dessutom 
finns det ju EU-bidrag att söka, för att bevara dem. Detta arbete utfördes redan på 
60-talet, sedan dess har det blivit sämre. Röjde man upp skulle sikten dessutom bli
bättre, på vissa ställen.”

Yttrande 
Kommunen har inte ansvar för enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på 
respektive väghållare/vägsamfällighet. Kommunen ansvarar för de vägar man är 
väghållare för. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar
• Yttrande: Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda

vägar
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att anta yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs våra 
enskilda vägar, runt om i kommunen – som sitt eget 

att översända yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs 
våra enskilda vägar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
handläggning  

____ 



PROTOKOLL 7 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att anta yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs våra 
enskilda vägar, runt om i kommunen – som sitt eget 

att översända yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs 
våra enskilda vägar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
handläggning  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 
medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar 
runt om i kommunen – som besvarat 

____ 

Beslutet översändes till: 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 



PROTOKOLL 8 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 5 TFN:2021:26   666 

Yttrande – Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya 
parkeringen vid läkarstationen 

Sammanfattning medborgarförslag 
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att räcken monteras 
vid trapporna på den nya parkeringen vid läkarstationen (Hälsocentralen). 
”Trapporna som leder ner från parkeringen är rätt branta. Om man har värk och 
dålig balans så är det svårt att ta sig ner. Det kommer också att bli svårt att 
använda dem även för andra när vintern och halkan kommer. Det borde därför 
vara räcken som man kan hålla sig i.” 

Yttrande 
Räcken till trappan vid den nya parkeringen i anslutning till Hälsocentralen är 
uppsatta under augusti månad 2020. Räcken från Citylife/Smekab och modellen 
Flexi har monterats på båda sidorna av trappan med dubbla handledarrör och 
knoppar vid avslut. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid

läkarstationen
• Yttrande - Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya

parkeringen vid läkarstationen.
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att anta yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på nya 
parkeringen vid läkarstationen – som sitt eget 

att  översända yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna 
på nya parkeringen vid läkarstationen – till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare handläggning 

____ 



PROTOKOLL 9 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att anta yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på  nya 
parkeringen vid läkarstationen – som sitt eget 

att  översända yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna 
på nya parkeringen vid läkarstationen – till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare handläggning 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid 
läkarstationen som – som besvarat 

____ 

Beslutet översändes till: 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige



PROTOKOLL 10 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 6 TFN:2020:3   006 

Revidering – Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2021 

Bakgrund 
I och med kommunledningskontoret och förvaltningarnas genomförda 
omorganisation behöver en revidering av sammanträdestiderna för teknik- och 
fritidsnämnden göras. Detta på grund av att nämndens sekreterare även är 
sekreterare i socialnämnden och nämndernas möten inföll samtidigt. 

Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2021 
Månad TFN 

Beredning 
8-12

TFN 
8-12

Januari 14 28 
Februari   4 18 
Mars 11 25 
April 15 29 
Maj 11 tis 27 
Juni 10 22 tis 
Juli - - 
Augusti 19 2 sept 
September 16 30 
Oktober 14 28 
November 11 25 
December   2 16 

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna föreslagen revidering av sammanträdestider för teknik- och 
fritidsnämnden 2021 

____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen revidering av sammanträdestider för teknik- och 
fritidsnämnden 2021 

____ 



PROTOKOLL 11 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr TFN/2021:33 

Inkomna motioner och medborgarförslag  

Medborgar-
förslag 
Motioner 

Ärendemening Inkommit 
till TFN 

Medborgar-
förslag 

Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid 
läkarstationen 

2021-01-05 

Medborgar-
förslag 

Rensa upp vid stenmurar längs enskilda vägar 2021-01-05 

Medborgar-
förslag 

Installera solceller på samtliga kommunägda solbelysta tak 2021-01-05 

Medborgar-
förslag 

Upprustning av stora parkeringen vid Johansfors skola 2021-01-05 

Medborgar-
förslag 

Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun 2021-01-05 

Motion Gång- och cykelbanor vid södra området 2021-01-05 
Motion Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 2021-01-05 

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 



PROTOKOLL 12 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 8 TFN/2021:01 

Meddelanden

• KF 2020-12-21 § 110 – Avsägelse av uppdrag Lars Olof Karlsson (-)
• KF 2020-12-21 § 114 – Fyllnadsval av Bo Mårtensson (SD) som ordinarie

ledamot i teknik- och fritidsnämnden
• KN 2020-12-07 § 81 – Fastställande av ordförandebeslut 2020-12-02

angående särskilda boenden, LSS-boenden, allaktivitetshus, träffpunkt och
distansarbete med mera

• KN 2020-12-07 § 84 – Förlängning – Stängning av kommunhuset
• KN 2020-12-15 § 95 – Förlängning gällande stängning av Bad och

träningscenter
• KN 2020-12-15 § 103 – Rekommendation angående extern digital länk
• KN 2020-1215 § 104 – Stängning av Bowlinghall för externa besökare
• Beslut – Trafiksäkerhetsverket – Kjelland Transport AP

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 13 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 9 TFN/2021:04 

Anmälan - Delegationsärenden 
• Grävtillstånd – Bävervägen 18 Emmaboda
• Grävtillstånd – Lindgatan 23 Emmaboda
• Grävtillstånd – Sandgatan 21 Lindås
• Tillståndsbevis – Vaccination TBE från  husbil – Ansökan
• Tillståndsbevis – Vaccination TBE från husbil
• Tillståndsbevis – Container – Begagnande av offentlig plats

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 14 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 10 TFN/2021:31 

Tekniska kontoret informerar 

• Covid-19 – läget

• Matleveranser

• Simhallen

• Strävaområdet

• Jaktarrenden

• Fyrklövern

• Verksamhetsområde för VA

• Stationsområdet

• Diskussionspunkt – Avstyckning av mark

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 15 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 11 TFN/2021:32 

Övrigt

• Rune Magnusson (C) – Hur många farthinder på gång- och cykelvägar
räknar man med att sätta upp samt kostnaden för dessa.
Niclas Beerman tar med sig frågan till förvaltningen, svar vid nästa
nämndsmöte

• Förbjuden genomfart från väg 28 och avfart mot Rasslebygd – Skylt
borttagen.
Niclas Beerman tar med sig frågan till förvaltningen, svar vid nästa
nämndsmöte

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 
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