
PROTOKOLL 1 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams, kl. 08:30 – 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) 
Camilla Johansson (S) 
Bo Mårtensson (SD) 

Övriga deltagande Niclas Beerman, förvaltningschef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Agneta Turnstedt-Nyström, förvaltningsekonom, § 13 
Hugo Kjellin, fastighetschef tekniska kontoret, § 14, § 15, § 16 
Max Kankelwitz, Fritidssamordnare, tekniska kontoret, § 17 

Utses att justera Hans Olsson (M) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-02-22, kl. 15.00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 13-24 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banérsson 

justerare 
Hans Olsson 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-18 

Datum för anslags 2021-02-22 Datum för anslags 2021-03-16 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt Petersson 



PROTOKOLL 2 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 13 Ekonomi
§ 14 Emmaboda 2:1 framtidens kvarter Rallarrosen – Rivning av Neikters

Magasin på Långgatan 10 
§ 15 Hyresreduktion med anledning av Covid-19 – 2020
§ 16 Hyresreduktion med anledning av Covid-19 – 2021
§ 17 Höjt aktivitetsbidrag med anledning av Covid-19
§ 18 Yttrande – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur
§ 19 Tillsyn – Teknik- och fritidsnämndens arkiv
§ 20 Tillsyn utifrån dataskyddsförordningen (GDPR)
§ 21 Anmälan delegationsärenden
§ 22 Tekniska kontoret informerar
§ 23 Övrigt



PROTOKOLL 3 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr TFN/2021:2 

Ekonomi 

Förvaltningsekonom Agneta Turnstedt informerar om driftbudget 2021. 

Investeringsuppföljning för 2021 – Investeringsram för 2021 är 5 500 000 kronor 
Tidigare investeringsbeslut 
Kyl och frysrum – Ekebo 110 000 
Arbetsplattform 70 000 
Ingående investeringsram 2021-02-01 5 320 000 
Spinningcyklar 
Årligt utbyte 

50 000 

Bottensug – Bassäng Simhallen 
Stora reparationsbehov på gammal 

50 000 

Traktor 
Förnyelse av maskinpark 

800 000 

Redskapsbärare 
Förnyelse av maskinpark 

700 000 

Sandspridare till traktor 
Kunna utnyttja maskin bättre 

120 000 

Summa 1 720 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2021 3 600 000 

____ 

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 

att godkänna fördelningen avseende investeringar på 1 720 000 kronor 
____ 



PROTOKOLL 4 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 14 TFN:2021:45 

Emmaboda 2:1 framtidens kvarter Rallarrosen – Rivning av Neikters Magasin 
på Långgatan 10 

Bakgrund 
Neikters Magasin uppfört i början av 1900-talet var en del av järnaffären över gatan. 
Byggnaden byggdes till i vinkel någon gång under 1900-talet och har använts som 
lager. Under en period bedrevs en verksamhet som kallades Kretsloppet i byggnaden 
men stoppades pga. lokalens utformning som inte var lämplig för något annat än lager. 
Därefter har byggnaden används som lager åt kommunen och har inte tillfört någonting 
av mervärde för kommuninvånarna. 

Förvaltningens roll 
I syfte att förbereda fastigheten Emmaboda 2:1 för framtida möjligheter att utveckla 
centrumområdet mot visionen Kv. Rallarrosen som finns bifogad, behöver magasinet 
rivas.  
Visionen om utvecklingen av Kv. Rallarrosen är en viktig del av beslutet som 
Kommunfullmäktige tagit angående ökat invånarantal till 2032. 
Kommunen har erbjudit sig att skänka 500 000 kr samt byggnad till 
Emmabodabygdens framtidsförening i syfte att bevara byggnaden på annan plats. Ett 
erbjudande man inte tackat ja till. 

Konsekvensbeskrivning 
Uteblir rivning så minskar väsentligt Emmaboda kommuns möjligheter att förverkliga 
visionen Kv. Rallarrosen och därmed förtäta centrum på ett kostnadseffektivt och 
attraktivt sätt.  
Att få bo, arbeta och kunna erbjuda studier och handel nära ett stationsområde är 
väldigt attraktivt för en kommun och på många sätt en framsida för orten. Området 
kring stationen speglar ofta ortens framtidstro, en viktig förutsättning för de som bor 
och är verksamma i Emmaboda. 
Arbetet med kust till kust banan, ett extra godsspår och järnvägsövergång med hiss, 
kan också begränsas om en rivning uteblir.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Emmaboda 2:1 framtidens kvarter Rallarrosen – Rivning av

Neikters Magasin på Långgatan 10
• Vision – Kvarteret Rallarrosen
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16 – Skrivelser och

medborgarförslag gällande Neikters magasin (Gula magasinet)
____ 



PROTOKOLL 5 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att uppdra till tekniska förvaltningen att riva byggnaden Neikters Magasin på 
Långgatan 10 Emmaboda 

____ 

Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till beslutsförslaget 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att riva byggnaden Neikters Magasin på Långgatan 10, 
Emmaboda 

____ 

Reservationer 
Rune Magnusson (C) reserverar sig mot beslutet: 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska gruppen genom Jarkko Pekkala 
Avsiktsförklaringen mellan kommunen och Trafikverket kommer ge möjligheter att 
utveckla området söder om järnvägsstationen och blir med rätt insatser ett mycket bra 
skyltfönster för kommunen då många idag passerar Emmaboda som tågresenärer. 
Området kan lämpa sig bra för bostadsbyggande med attraktiva och inbjudande 
grönområden och varför inte även en aktivitetspark.  Vad vore bättre än att några av 
dessa som idag enbart passerar samhället som tågresenärer stiger av tåget och får ett 
positivt första intryck av vår kommun. Emmaboda som kommun är redan idag 
attraktivt att verka och bo i och med ett stationsområde i gott skick samt tillskapande 
av  ytterligare fler tillgängliga bostäder kan valet att flytta in i kommunen göras lättare 
för den som tvekar. 
Det är viktigt att bevara ”Gula Magasinet” för eftervärlden genom att nogsamt och 
varligt dokumentera denna för eftervärlden i det fall inte Emmabodabygdens 
framtidsförening antar erbjudandet att överta samt flytta byggnaden till annan plats. 
Engångsbeloppet motsvarande rivnings kostnad som kommunen avser erbjuda 
föreningen för flytt av byggnaden torde täcka kostnad för flytt av fastigheten om även 
ideella timmar från föreningen tillförs vid genomförandet. 
Vid en eventuell rivning av fastigheten bör materialet i byggnaden återbrukas i 
kommunal verksamhet eller av föreningslivet i kommunen tex vid 
om/till/nybyggnation, detta kan bidra till att byggnadens ingår i ett naturligt återbruk 
(cirkulär ekonomi). 
____ 



PROTOKOLL 6 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 15 TFN:2020:69 

Hyresreduktion med anledning av Covid-19 – 2020 

Bakgrund 
Event´IT AB  och Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda AB har med anledning av 
Covid-19 ansökt om hyresreduktion med 25% under 2020.  

Sammanfattning 
Total hyressänkning under perioden 2020-07-01 – 2020-12-31: 

Lasergame 4 290 kronor 
Paintball 2 000 kronor 
Förråd 698 kronor 
Gokart 15 900 kronor 
Totalt 22 888 kronor 
____ 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Hyresreduktion med anledning av Covid-19

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att för perioden 2020-07-01 – 2020-12-31 bevilja hyresreduktion på 25 % jämställt 
med 22 888 kronor för Event´IT AB och Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda 
AB 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att för perioden 2020-07-01 – 2020-12-31 bevilja hyresreduktion på 25 % jämställt 
med 22 888 kronor för Event´IT AB och Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda 
AB 

____ 



PROTOKOLL 7 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 16 TFN:2021:40 

Hyresreduktion med anledning av Covid-19 – 2021 

Bakgrund 
Nöjeshuset i Emmaboda AB har med anledning av Covid-19 då framförallt 
lasergameverksamheten står helt utan kunder ansökt om hyresreduktion med 50% 
under hela 2021.  

Sammanfattning 
Total hyressänkning under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 ligger på 
17 160 kronor för lasergame. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att hänvisa hyresgästen till krisledningsnämndens beslut om hyresrabatt 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att hänvisa hyresgästen till krisledningsnämndens beslut om hyresrabatt 
____ 



PROTOKOLL 8 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 17 TFN:2021:16 

Höjt aktivitetsbidrag med anledning av Covid-19 

Bakgrund 
Korpen Emmaboda motionsidrottsförening och Emmas Flitiga Fötter har hört av sig 
gällande hyresreducering och reducering av hallhyror. Emmaboda Idrottssällskap i 
samverkan med Emmaboda Kombination (ungdomsverksamhet) har ansökt om 
hyresbefrielse av kommunens fotbollsplaner och sporthallar avseende höstterminen 
2020 och vårterminen 2021. 

Sammanfattning 
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar för Emmaboda kommuns föreningar. För 
att minimera risken för smittspridning har den ideella sektorn behövt ställa in 
arrangemang som vanligtvis innebär betydande intäkter och som sedan kan bidra till 
utveckling av föreningens verksamhet. Vi ser också att antal tränings- och 
matchtillfällen minskar vilket innebär en lägre nivå på det lokala aktivitetsbidraget för 
föreningarna. 

För att skapa förutsättningar att kommunens föreningar även i framtiden ska kunna 
erbjuda bra verksamheter för kommunens invånare skulle följande insatser vara till 
hjälp. 
Minst garantera 2019 års nivåer för det kommunala lokala aktivitetsbidraget 
− Vilket betyder att 5 kronor per medlemsaktivitet höjs till 9 kronor per

medlemsaktivitet år 2020 (åldersgräns är 5-25 år för idrottsföreningar och ingen
åldersgräns för handikappföreningar)

− Aktivitetsbidraget för motionsidrottsföreningen höjs från 1.30 kronor per
medlemsaktivitet till 2.30 kronor per medlemsaktivitet år 2020

− Behålla minst samma redovisade medlemsaktiviteter som under verksamhetsåret
2019. Om en förening redovisar ett högre antal medlemsaktiviteter för
verksamhetsåret 2020 än verksamhetsåret 2019 får föreningen ett aktivitetsbidrag
enligt antalet medlemsaktiviteter för 2020

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen för förvaltningen blir en högre post än vad som är budgeterat för, dock 
endast marginellt. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Höjt aktivitetsbidrag med anledning av Covid-19

____ 



PROTOKOLL 9 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att aktivitetsbidraget per för idrottsföreningar  och handikappföreningar höjs från 
5 kronor till 9 kronor per idrottsaktivitet med åldersgräns 5-25 år för 
idrottsföreningar och ingen åldersgräns för handikappföreningar under 2020 

att aktivitetsbidraget för motionsidrottsföreningar höjs från 1.30 kronor till 2.30 
kronor per medlemsaktivitet under 2020 

att behålla minst samma redovisade medlemsaktiviteter som under verksamhetsåret 
2019. Om en förening redovisar ett högre antal medlemsaktiviteter för 
verksamhetsåret 2020 än verksamhetsåret 2019 får föreningen ett aktivitetsbidrag 
enligt antalet medlemsaktiviteter för 2020 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att aktivitetsbidraget per för idrottsföreningar  och handikappföreningar höjs från 
5 kronor till 9 kronor per idrottsaktivitet med åldersgräns 5-25 år för 
idrottsföreningar och ingen åldersgräns för handikappföreningar under 2020 

att aktivitetsbidraget för motionsidrottsföreningar höjs från 1.30 kronor till 2.30 
kronor per medlemsaktivitet under 2020 

att behålla minst samma redovisade medlemsaktiviteter som under verksamhetsåret 
2019. Om en förening redovisar ett högre antal medlemsaktiviteter för 
verksamhetsåret 2020 än verksamhetsåret 2019 får föreningen ett aktivitetsbidrag 
enligt antalet medlemsaktiviteter för 2020 

att översända teknik- och fritidsnämndens beslut angående höjt aktivitetsbidrag med 
anledning av Covid-19 till berörda föreningar 

____ 



PROTOKOLL 10 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 18 TFN:2021:24   331 

Yttrande – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 

Sammanfattning – Motion 
Socialdemokraterna i Emmaboda har inkommit med en motion om att fruktträd, 
bärbuskar och andra växter med ätbara delar beaktas som alternativ när träd, buskar 
och växter ska planteras i kommunens och kommunala bolags parker. 

Socialdemokraterna yrkar på att 
• Fruktträd beaktas som ett alternativ vid planering av träd i kommunens och de

kommunala bolagens grönområden
• Bärbuskar och andra växter med ätbara delar beaktas som ett alternativ när

buskar planteras i kommunens och kommunala bolags parker

Yttrande 
Att ersätta vissa träd och rabatter med frukt eller bärbuskar har vi ändrat på då det 
under en längre tid har varit mycket klagomål på nedskräpning och viltskador i 
trädgårdar och på gator. Ätbara växter har inte prövats då troligtvis tillsyn och skötsel 
skulle öka. Det finns idag några platser med fruktbärande träd/buskar i Emmaboda, 
parkeringen Nygatan, rabatter vid Järnvägsgatan, ER-sjön och Bjurbäcken. 
Man kanske kunde gå ut med en enkät och fråga allmänheten om det finns intresse för 
att anlägga odlingslotter på någon av kommunens grönytor. 

Konsekvensbeskrivning 
Skötsel och tillsyn kommer att öka markant. Mer klagomål på nedskräpning av kajor 
och vildsvinsskador då mattillgången. 

Beslutsunderlag 
• Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur
• Remiss – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur
• Yttrande – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna förvaltningens yttrande på motionen – Ätbara växter för Emmaboda 
kommuns grönstruktur 

att Teknik- och fritidsförvaltningen beaktar fruktträd och bärbuskar som ett alternativ 
vid planering av kommunägda grönområden som teknik- och fritidsnämnden 
ansvarar för 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – Ätbara 
växter för Emmaboda kommuns grönstruktur som besvarad 

____ 



PROTOKOLL 11 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande på motionen – Ätbara växter för Emmaboda 
kommuns grönstruktur 

att Teknik- och fritidsförvaltningen beaktar fruktträd och bärbuskar som ett alternativ 
vid planering av kommunägda grönområden som teknik- och fritidsnämnden 
ansvarar för 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – Ätbara 
växter för Emmaboda kommuns grönstruktur som besvarad 

____ 



PROTOKOLL 12 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 19 TFN:2020:95 

Rapport – Arkivmyndighetens tillsyn av tekniska kontoret och teknik- och 
fritidsnämndens närarkiv 

Bakgrund 
På uppdrag av arkivmyndigheten utförde 2020-12-16 arkivarie Maria Henningsson en 
tillsyn av tekniska kontoret och teknik- och fritidsnämndens  närarkiv. 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden har arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, båda 
reviderade 2018 respektive 2019.  
Den omorganisation som genomförts i kommunen gör att det behövs en grundlig 
genomgång av dokumenthanteringsplanen, då hanteringen av handlingar till stora delar 
har förändrats. 

Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har deltagit under tillsynen och har nu på sig att åtgärda de brister 
som är dokumenterade i rapporten  

Beslutsunderlag 
• Rapport – Arkivmyndighetens tillsyn av tekniska kontorets och teknik- och

fritidsnämndens närarkiv 2020
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna arkivmyndighetens rapport – Arkivmyndighetens tillsyn av tekniska 
kontoret och teknik- och fritidsnämndens närarkiv – 2020 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna arkivmyndighetens rapport – Arkivmyndighetens tillsyn av tekniska 
kontoret och teknik- och fritidsnämndens närarkiv – 2020 

____ 



PROTOKOLL 13 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 20 TFN:2020:95 

Rapport – Tillsyn enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) hos tekniska kontoret 
och teknik- och fritidsnämnden 

Bakgrund 
Tillsyn genomfördes 2020-12-16 av dataskyddsombud Maria Henningsson. 

Sammanfattning 
Tillsynen fokuserade på de register som förvaltningen har förtecknade i Draftit. 
Förteckning över register ska finnas enligt Dataskyddsförordningen artikel 30. 
Där anges även vilka uppgifter en förteckning ska innehålla.  
En sammanställning av vad som kom fram vid tillsynen är redovisad i rapport. 

Utifrån sammanställningen rekommenderar dataskyddsombudet en genomgång 
av förvaltningens register, där genomförda åtgärder  återrapporteras till 
dataskyddsombudet senast 2021-05-01. 

Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har deltagit under tillsynen och har nu på sig att åtgärda de brister 
som är dokumenterade i rapporterna 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Tillsyn enligt dataskyddsförordningen (GDPR) hos tekniska

kontoret och teknik- och fritidsnämnden 2020
• Tillsyn enligt Dataskyddsförordningen – 2020
• Draftit-förteckning – 2020

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna dataskyddsombudets rapport Tillsyn enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) hos tekniska kontoret och teknik- och fritidsnämnden 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dataskyddsombudets rapport Tillsyn enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) hos tekniska kontoret och teknik- och fritidsnämnden 

____ 



PROTOKOLL 14 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 21   TFN/2021:4 

Inkomna delegationsbeslut 
• Grävtillstånd – Odengatan 7 Emmaboda
• Grävtillstånd – Dackevägen 3, Kedjegatan 3, Svarvaregatan 8
• Grävtillstånd – Dalgatan 5
• Grävtillstånd – Väster om konstgräsplanen Torggatan 65
• Grävtillstånd – Järnvägsgatan 59-61
• Grävtillstånd – Järnvägsgatan 32
• Grävtillstånd – Blockgatan 9-14 Lindås
• Ordförandebeslut – Mobil arbetsplattform

____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 15 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 22   TFN:2021:31 

Tekniska kontoret informerar 
• Covid-19 läget i kommunen
• Upphandling rivning av silos pågår
• Rastplats – Eriksmåla
• Festivalområdet
• Extern Paddelanläggning vid Bad- och träningscenter
• Parkeringsbevakning
• Upphandlingar

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____



PROTOKOLL 16 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-02-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 23 TFN:2021:32 

Övrigt 
• Belysning vid ER-sjön – Belysningen är på väg att monteras. Anledningen till

sent utförande var leverans av fel delar.
• Hur långt har projekteringen kommit gällande förskolan i Eriksmåla?

Hugo Kjellin: Det är projekterat fram två planlösningar som ska presenteras för
projektgruppen. Därefter ska kostnadsberäkning göras och som sedan presenteras
för kommunstyrelsen.

Svar på frågor under övrigt på föregående teknik- och fritidsnämnd 
Frågor inkomna vid teknik- och fritidsnämnden 2021-01-28:  

Rune Magnusson (C) – Hur många farthinder på gång- och cykelvägar planerar man 
att sätta samt vad är kostnaden för dessa? 
Svar:    
Thomas Strömberg, projektledare: Enligt beslutad Gång- och cykelvägsplan ska 
färdvägar till och från skolan säkras. 
Det är 30 st bilspärrar beställda som sätts upp norr om Esplanaden, Beställningen är 
kompletterad med några bilspärrar som ska monteras på andra ställen i samhället. 
Kostnaden för en bilspärr, monterad och klar är 7 750 kronor exklusive moms. 
____ 

Rune Magnusson (C) – Förbjuden genomfart från väg 28 och avfart mot Rasslebygd – 
Skylten är borttagen. 
Svar: 
Thomas Strömberg, projektledare: Troligtvis är förbudstavlan (C7)  
stulen eller saboterad då tilläggstavlan sitter kvar på stolpen. 1 st skylt förbud mot 
trafik med tung lastbil (C7) är beställd och kommer att monteras vid infarten från 
riksväg 28 in på Norra Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen. 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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