
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum, 2020-02-05, kl. 08.30–11.00 

 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande  

Rune Magnusson (C) 

Hans Ohlsson (M) 

Anja Granlund-Karlsson (Ba) 

Jarkko Pekkala (S) 

Annika Karlsson (S) 

Niklas Hult (S) 

Camilla Johansson (S) 

Lars-Olof Karlsson (-) 

 
 

Övriga deltagande Niclas Beermann, förvaltningschef 

Agneta Turnstedt, ekonom 

Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg 

Pia Lindau, sekreterare 

Hugo Kjellin, fastighetschef 

 

Utses att justera Camilla Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-02-10, kl. 12.45 

 

Underskrifter sekreterare  Paragrafer 1-7 

 Pia Lindau 

 
 ordförande  

 Niklas Banérsson 

 
 justerare  

  Camilla Johansson 

 

 

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

 

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2020-02-05 
 

Datum för anslags 2020-02-10 Datum för anslags 2020-03-03 
uppsättande  nedtagande 

 

Förvaringsplats för Tekniska kontoret, Emmaboda 

protokollet 

 

Underskrift  

 Pia Lindau  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 1 Ekonomi 

§ 2 Kylanläggningar till äldreboende 

§ 3 Remiss-medborgarförslag cykelpump/tryckluft i Lindås 

§ 4 Tallbacken – fönsterbyte etapp 2 

§ 5 Anmälan delegationsärenden 

§ 6 Tekniska kontoret informerar 

§ 7 Övrigt 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 1   Dnr TFN/2020:02    041 

 

Ekonomi 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Agneta Turnstedt redogör för teknik- och fritidsnämndens årsredovisning över 

driftsresultatet 2018-12-31 och för pågående investeringsprojekt kopplade till 

såväl kommunfullmäktige som teknik-och fritidsnämndens investeringsbudget 

2018. 

 

Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats 5.500.000 kronor i investeringsram för 

2019.   

 

 

Beslutsunderlag 

Driftbudget uppföljning 2019-12-31 

Investeringsbudgetuppföljning 2019-12-31 

Investeringsbudgetuppföljning 2020-01-01 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med godkännande anteckna bokslutsrapporten 2019-12-31 till protokollet. 

 

att godkänna redovisad investeringsuppföljning för 2019. 

 

att med kännedom lägga informationen gällande förslag på fördelning av 

investeringsbudget för 2020 till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med godkännande anteckna bokslutsrapporten 2019-12-31 till protokollet. 

 

att godkänna redovisad investeringsuppföljning för 2019. 

 

att med kännedom lägga informationen gällande förslag på fördelning av 

investeringsbudget för 2020 till protokollet. 

 

_______ 

 

Beslutet skickas till  

kansliarende@emmaboda.se inkl. bilagor 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 2   Dnr TFN/2019:89    300 

 

Kylanläggningar till äldreboende 

 

Bakgrund 

 

Sommaren 2018 var väldigt varm med dagstemperaturer över 30 grader och 

tillsammans med höga temperaturer på nattetid så drevs innetemperaturerna på 

våra äldreboenden upp till väldigt besvärliga nivåer. 

 

Tekniska kontoret har av Socialförvaltningen och kommunchefen fått till uppgift 

att utreda möjligheter och kostnader för att kunna tillföra kyla till våra 

äldreboenden. 

 

Efter besök på samtliga boenden och diskussion med samtliga enhetschefer har 

följande behov kommit fram: 

 

 Samtliga boenden utom Esplanaden (särskilt boende) vill endast kyla 

gemensamma ytor. Esplanaden är ett undantag eftersom att det saknas 

gemensamma, där vill man kyla i lägenheterna. 

 Korttidsboendet på Esplanaden önskar endast portabel luftkonditionering 

då omsättning är hög och oftast är bara några boenden som nyttjas. Då får 

man en flexibilitet och lägenheten som har behov för stunden kyls. 

 Storegården önskar även solavskärmning till lägenheterna. 

 

För att tillgodose dessa behov och genom att titta på livscykelkostnad är den mest 

ekonomiskt fördelaktiga lösningen att kyla med luftvärmepump. Driften/underhåll 

kommer att vara dyrare på denna lösning men installationen är så avsevärt mycket 

lägre än andra alternativ så även när man tittar på lång sikt är den ekonomiskt 

fördelaktig. 

 

Kostnadsbedömning 
 

Anläggning   Pris 

Allégården   150.000:- 

Bjurbäcksgatan    20.000:- (Förhöjd hyreskostnad/år) 

Ekebo   150.000:- 

Storegården   250.000:- 

Esplanaden   250.000:- 

Ökade elkostnader/år    40.000:- 

 

Total investeringskostnad: 800.000:- 

Totalt ökade driftkostnader/år:   60.000:- 

 

Denna investeringskostnad är avsevärt lägre än de medel om tilldelats för 

2019/20/21 (5.000.000:- ). 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

Dock har det framkommit att flera av boendena har andra bekymmer t. ex. 

ventilation och avlopp. Så vårt förslag är att man ändå väljer att lägga dessa 

pengar på andra fastigheter, t.ex. kompletterande fönsterbyte på Tallbacken 1, 

ombyggnad av ventilationssystem på Ekebo samt andra prioriterade områden. 

 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att verka för att Teknik- och fritidsnämndens driftbudget ändras enligt 

ovanstående. 

 

att verka för att omfördela investeringsbudgeten för kylanläggningar enligt 

ovanstående. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att verka för att Teknik- och fritidsnämndens driftbudget ändras enligt 

ovanstående. 

 

att verka för att omfördela investeringsbudgeten för kylanläggningar enligt 

ovanstående. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

 

  

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 3   Dnr TFN/2019:84    300 

 

Remiss – medborgarförslag cykelpump/tryckluft 

 

Bakgrund 

Medborgarförslag har inkommit med förslag angående cykelpump/tryckluft i 

Lindås. Förslagsvis vid Folkets hus, Ica eller Flygthallen och Emmaboda Bad- 

och träningscenter. 

 

Ärendets beredning 

Remissen inkom 2019-10-17 och översändes till teknik- och fritidsnämnden för 

yttrande/handläggning. 

 

Förvaltningens roll 

Yttrande till kommunledningskontoret senast 2020-03-02. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Kostnad för en automatisk pump 34.000:- + service 4000:-/år. 

Kostnad för en manuell pump 22.000:- - 29.000:- + service. 

Till inköpskostnaden på den automatiska pumpen tillkommer installationskostnad. 

Det finns även en kostnad som ej går att redovisa då man inte vet hur mycket 

vandalism som vår eventuella pump kan bli utsatt för, enligt försäljarna så kan det 

vara den stora kostnaden. 

 

Ett alternativ är inköp av små handpumpar ca. 500:- st. som man kan lämna ut till 

intresserade affärsidkare som kan erbjuda besökare att pumpa sin cykel eller 

motsvarande. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - cykelpump/tryckluft i Lindås. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att köpa in små handpumpar som lämnas ut till intresserade affärsidkare som i sin 

tur lånar ut dessa. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att köpa in små handpumpar som lämnas ut till intresserade affärsidkare som i sin 

tur lånar ut dessa. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 4  Dnr TFN/2020:27   293 

 

Tallbacken – Fönsterbyte etapp 2 

 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen behöver nu ytterligare medel för att gå vidare med etapp 2 

gällande fönsterbytet på Tallbacken. I samband med fönsterbytet görs även 

sedvanligt underhåll på vissa delar av fasaden. Arbetet kommer innebära en viktig 

förbättring av verksamheternas arbetsmiljö samt att det innebär en 

energieffektivisering dels på grund av mindre glasyta samt bättre isolervärde på de 

nya fönsterna. 

 

Vid besök på fastigheten kan man se tydligt att behovet är stort av ett byte. 

Verksamheten påtalar att vissa fönster släpper igenom regn och det känns tydligt 

vid vårt besök att det blåser rakt igenom på några ställen. Det har även 

förekommit fall där fönsternas låsanordning gått sönder och fönstret har trillat ner 

med risk för personskador, dessa har dock åtgärdats löpande men i dessa rum går 

det ej att vädra då fönsterna blir fast efteråt. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Vid utebliven investering löper det en stor risk för vattenskador med 

mögelangrepp som följd. Sådana skador är ofta kostsamma och innebär dyra 

saneringar och långa uttorkningsprocesser där lokalerna oftast inte går att 

användas under tiden. 

 

Kostnadsbedömning 

Tekniska förvaltningen har en kostnadsbedömning som ligger på 2.400.000 

kronor. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att verka för budgeten för befintligt investeringsprojekt utökas med ovanstående 

belopp. 

 

att omfördela kylanläggningsprojekt till ovanstående 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att verka för budgeten för befintligt investeringsprojekt utökas med ovanstående 

belopp. 

 

att omfördela kylanläggningsprojekt till ovanstående. 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 5  Dnr TFN/2020.4    002 

 

Anmälan delegationsärenden 
 

Parkeringstillstånd nummer 386-387 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB, mellan 

Kvarngatan 28 och 34 i Lindås under tiden 2019-12-17-2019-12-20. Dnr. 2019.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB, 

Esplanaden 21 Emmaboda under tiden 2020-01-13 - 2020-01-13. Dnr.2020.8  

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB, 

Blockgatan 4 Lindås under tiden 2020-01-13 – 2020-01-13. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB, 

Järnvägsgatan 34 Emmaboda under tiden 2020-01-29 – 2020-02-13. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för tung och bred transport, Trafikverket Region Väst, Nygatan – 

Hantverkaregatan Emmaboda, giltighetstid 2020-01-27 kl. 15.00 – 2020-02-25 kl. 

24.00. Dnr 2020.15 

 

Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för Skog- och 

maskinmässa  2020-05-08 kl. 07:00 - 2020-05-09 kl. 19:00 samt En dag på 

Strippen, bilträff med prestandamätning 2020-05-15 kl.08:00 – 2020-05-16 kl. 

19:00. Dnr 2020.9 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 6      

 

Tekniska kontoret informerar 

 

Niclas Beermann informerar om: 

 Delning av gatubelysning med Trafikverket 

 Ansökan om ändring av skyltar hos Trafikverket 

 Nöjesindustrin 

 

Åsa Albertsson informerar om: 

 Ansökan om hyresavtal för odlingsprojekt i Långasjö och Vissefjärda 

 Ansökan om nätkoncession 

 Stöd för hållbara stadsmiljöer  

 Svenska kraftnät – planerade 400 k V ledningen 

 

Hugo Kjellin informerar om: 

 Branden i omklädningsrummet vid fotbollsplan 

 

Pia Lindau informerar om: 

 Genomgång av uppföljningslista och verkställda ärenden:  

Ärende TFN 2019:56 Asfalthantering är avlutat 

Ärende TFN 2019:64 Asfaltering efter privatpersoners åverkan på gatorna  

Ärende TFN 2019:76 SDB 392 Fordon är avslutat 

Ärende TFN 2019:93 HGC 699 Fordon är avslutat 

Ärende TFN 2019:92 Hyra parkeringsplats är avslutat 

Ärenden som gällt för hela 2019 är avslutade 2019:1 – 2019:25, nya 

skapade för 2020. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 

 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

  

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-02-05 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 7      

 

Övrigt 

 

Önskemål om information om planer för asfaltering.  
 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 
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