
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-03-04 
 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Lidahult, Eriksmåla 2020-03-04, kl. 08.30–12.00 

 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande  

Rune Magnusson (C) 

Anja Granlund-Karlsson (Ba) 

Jarkko Pekkala (S) 

Annika Karlsson (S) 

Niklas Hult (S) 

Camilla Johansson (S) 

Lars-Olof Karlsson (-) 
 

Övriga deltagande Anders Fransson (S), ej tjänstgörande ersättare 

Niclas Beermann, förvaltningschef 

Agneta Turnstedt, ekonom 

Hugo Kjellin, fastighetschef 

Thomas Strömberg, projektledare § 13 

Fredrik Sjöberg, drifttekniker §13 

Pia Lindau, sekreterare 

 

Utses att justera Lars-Olof Karlsson (-) 

Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-03-09, kl. 15.15 

 

Underskrifter sekreterare  Paragrafer 8-13 

 Pia Lindau 

 
 ordförande  

 Niklas Banérsson 

 
 justerare  

  Lars-Olof Karlsson 

 

 

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

 

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2020-03-04 
 

Datum för anslags 2020-03-10 Datum för anslags 2020-04-01 
uppsättande  nedtagande 

 

Förvaringsplats för Tekniska kontoret, Emmaboda 

protokollet 

 

Underskrift  

 Pia Lindau  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 8 Ekonomi 

§ 9 Remiss-medborgarförslag gör om övergiven bollplan i Vissefjärda till 

nyttopark 

§ 10 Odlingsprojekt i Långasjö 

§ 11 Slutrapport av internkontrollplan för teknik- och fritidsnämnden 2019 

§ 12 Anmälan delegationsärenden 

§ 13 Tekniska kontoret informerar 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 8   Dnr TFN/2020:02    041 

 

Ekonomi 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Teknik- och fritidsnämnden har tilldelats 5.500.000 kronor i investeringsram för 

2020. Fördelningsförslag redovisas nedan: 

 

Tidigare gjord fördelning         0.000 

Tennisbanan Broakulla     200.000 

Markiser Bjurbäcksskolan     200.000 

Spinningscyklar 5 cyklar/år     100.000 

Skyddsbarriär (GP-link)     200.000 

Flak till släpvagn Bigab       50.000 

Summa     750.000 

Kvar att fördela ur investeringsramen: 4.750.000 

 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudgetuppföljning. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga uppföljning av pågående investeringsprojekt 2020 till 

protokollet. 

 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga uppföljning av pågående investeringsprojekt 2020 till 

protokollet. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se  

 

 

 

 

 

 

 

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

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 9   Dnr TFN/2019:90    300 

 

Remiss – medborgarförslag gör om övergiven bollplan i Vissefjärda till 

nyttopark 

 

Bakgrund 

Medborgarförslag inkom med förslag om att göra om övergiven fotbollsplan 

bakom Grönvägens gruppboende i Vissefjärda till att en nyttopark. 

 

Ärendets beredning 

Remissen inkom 2019-12-09 och översändes till teknik- och fritidsnämnden för 

yttrande/handläggning 

 

Förvaltningens roll 

Yttrande till kommunledningskontoret senast 2020-04-06. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Positivt förslag med tanke på att ytan kommer till användning. Negativt om det 

drar till sig ännu mera vildsvin till området med omnejd. 

 

Sammanfattning 

Den så kallade fotbollsplanen är en grönyta som körs med slaghack 1-2 gånger/år 

och används inte till något annat än just grönyta på grund av alla vildsvinsskador. 

Om de kan utforma någon form av intresseförening tillsammans med 

samhällsföreningen och det gynnar det allmänna intresset så är förslaget bra. 

Området kan skapa fritidsintresse utan någon kostnad för kommunen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget – Överlåta skötseln av övergiven bollplan i Vissefjärda till en 

intresseförening och låt dem göra om ytan till en nyttopark enligt beskrivning i 

ansökan. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att bevilja förslaget under förutsättning att: 

 Den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad. 

 Verksamheten är en del av samhällsföreningen (sektion) med uttalad 

kontaktperson. 

 En avvecklingsplan kan presenteras. 

 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja förslaget under förutsättning att: 

 Den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad. 

 Verksamheten är en del av samhällsföreningen (sektion) med uttalad 

kontaktperson. 

 En avvecklingsplan kan presenteras. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se  

  

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

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 10   Dnr TFN/2020:41    300 

 

Odlingsprojekt i Långasjö 

 

Bakgrund 

Medborgaren vill prova att sätta igång ett odlingsprojekt med målet att skapa en 

liten skolträdgård i Långasjö. Är intresserad av en tomt Långasjö 3:58, ligger 

utmed Backegårdsvägen. Projektet skulle involvera grannar och skolbarn. 

 

Ärendets beredning 

Ansökan ankom 2019-12-23 om hyresavtal för odlingsprojekt i Långasjö. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2019-12-23. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att avslå förslaget då fastigheten inte är aktuell för ändamålet, med hänvisning till 

detaljplanen. 

 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå förslaget då fastigheten inte är aktuell för ändamålet, med hänvisning till 

detaljplanen. 

 

____ 

 

 Beslutet skickas till 

 kansliarende@emmaboda.se 

 Bo Bergstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 11   Dnr TFN/2019:79    007 

 

Slutrapport av internkontrollplanen för teknik- och fritidsnämnden 2019 

 

Bakgrund 

Emmaboda kommun har sedan 2014 arbetat med Internkontrollplaner för 

Kommunstyrelsen, Teknik- och fritidsnämnden, Bygg-och miljönämnden, 

Socialnämnden och bildningsnämnden som en del i sitt kvalitetsledningsarbete. 

Verksamheten avser att följa upp det interna arbetet och åtgärda eventuella 

avvikelser. För varje kontroll utses en kontrollant som i sin tur redovisar till 

kontrollansvarig. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport efter genomförd internkontroll 2019-09-30. 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att godkänna slutrapport av genomförd internkontroll 2019-09-30 

 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna slutrapport av genomförd internkontroll 2019-09-30. 

 

____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 12  Dnr TFN/2020.4    002 

 

Anmälan delegationsärenden 
 

Parkeringstillstånd nummer 388 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Skanova, Fritidsvägen, Södergatan under 

tiden 2020-02-03-2020-06-31. Dnr. 2020.8 

 

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

Vallgatan 1 Emmaboda under tiden 2020-02-12 – 2020-02-12. Dnr 2020.8  

 

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

Fogdegatan 16 Emmaboda under tiden 2020-02-13 – 2020-02-13. Dnr 2020.8 

 

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

Krangatan 22-26 Lindås under tiden 2020-02-17 – 2020-02-17. Dnr 2020.8 

 

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

Tvärgatan 6 eller Badhusgatan 12 samma fastighet Lindås under tiden 2020-02-

28 – 2020-03-20. Dnr 2020.8 

 

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

Sandgatan 5 Lindås under tiden 2020-02-26 – 2020-03-13. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd om bred transport, Göteborgs Lastbilscentral Angered, Utvägen – Xylem, 

transporttidpunkt 2020-02-26. Dnr 2020.15 

 

Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för 

Valborgsmässofirande Änglamark, Elevgatan Lindås 2020-04-30 kl. 18.00 - 

21.00. Dnr 2020.9 

 

Avstängning av vägar enligt karta i beslutet under Emmaboda marknad 2020-09-

11 kl. 16.00 – 2020-09-12 kl. 21.00. Dnr 2020.8 

 

____ 

 

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 

 2020-03-04 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 13     

 

Tekniska kontoret informerar 

 

Niclas Beermann informerar om: 

 Vattensituationen 

 Fritidssamordnare 

 Målen för andelen ekologiska livsmedel år 2020 ska ligga på minst 30 % 

 Biogasen, ställa om bilparken 

 

Thomas Strömberg informerar om: 

 Grundplanen för asfaltering 

 Gång- och cykelvägar 

 

Fredrik Sjöberg informerar om: 

 LED-belysning och solceller, Lidahult 

 

Hugo Kjellin: 

 Nöjeshuset 

 Klimatdeklarationer 

 Laddpunkter på parkeringar 

 

Pia Lindau informerar om: 

 Genomgång av uppföljningslista och verkställda ärenden: 

Flera ärenden mellan TFN 2008 – 2019 har avslutats efter genomgång.  

Ärende TFN 2020.31 EBU 822 Fordon avslutat 

Ärende TFN 2020.29 TFL 399 Fordon avslutat 

Ärende TFN 2020.30 BEL 644 Fordon avslutat 

Ärende TFN 2020.33 ALU 118 Fordon avslutat 

Ärende TFN 2020:43 RJM 437 Fordon avslutat 

____ 

 

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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