
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 
 

  

Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, 2020-10-07, kl. 08.00–12.00 

 Ajournering 09:15-09:20 

 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande deltog inte i § 45, § 46 på grund av jäv  

Rune Magnusson (C) 

Teija Karlsson (M) ersättare för Hans Ohlsson (M) 

Anja Granlund-Karlsson (Ba) 

Jarkko Pekkala (S) 

Annika Karlsson (S) 

Niklas Hult (S) 

Anders Fransson (S) ersättare för Camilla Johansson (S) 

Bo Mårtensson (SD) ersättare för Lars-Olof Karlsson (-) 
 

Övriga deltagande Niclas Beermann, förvaltningschef 

Agneta Turnstedt, ekonom 

Hugo Kjellin, fastighetschef 

Max Kankelwitz, fritidssamordnare 

Thomas Strömberg, projektledare § 52 

Pia Lindau, sekreterare 

 

 

Utses att justera Annika Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-10-14, kl. 10.00 

 

Underskrifter sekreterare  Paragrafer 44-53 

 Pia Lindau 

 
 ordförande  

 Niklas Banérsson 

 
 justerare  

  Annika Karlsson 

 

 

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

 

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2020-10-07 
 

Datum för anslags 2020-10-14 Datum för anslags 2020-11-05 
uppsättande  nedtagande 

 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 

protokollet 

 

Underskrift  

 Pia Lindau  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 2 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 44 Ekonomi 

§ 45 

§ 46 

Örnen 5 – rivning av silobyggnad 

Örnen 5 – Ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1 

§ 47 Granskning av hantering av allmänna handlingar 

§ 48 Byte av konstgräsplanen 

§ 49 Hyresreduktioner med anledning av Covid -19 

§ 50 

§ 51 

Anmälan meddelanden 

Anmälan delegationsärenden 

§ 52 Tekniska kontoret informerar 

§ 53 

 

Övrigt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 3 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 44   Dnr TFN/2020:02    041 

 

Ekonomi 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Agneta Turnstedt redogör för ekonomirapporten per 2020-09-30. 

 

Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats 5.500.000 kronor i investeringsram för 

2020. Fördelningsförslag redovisas nedan: 

Tidigare gjord fördelning  4.700.000   

Utemiljö Johansfors skola     400.000 

Kalkylprogram             60.000   

Summa:  5.160.000   

Kvar att fördela ur investeringsramen:    340.000 

 

Redovisningen av investeringsramen godkändes efter ajounering 09:15-09:20 av 

S-gruppen 

 

Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning och investeringsbudgetuppföljning. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2020-09-30 och uppföljning av 

pågående investeringsprojekt 2020 till protokollet. 

 

att godkänna fortsatt ytterligare fördelning av investeringsbudget enligt förslaget 

för 2020. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2020-09-30 och uppföljning av 

pågående investeringsprojekt 2020 till protokollet. 

 

att godkänna fortsatt ytterligare fördelning av investeringsbudget enligt förslaget 

för 2020. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se inkl. bilagor 

 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se


 PROTOKOLLSFÖRSLAG 4 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 45   Dnr TFN/2020:77    299 

 

Örnen 5 – rivning av silobyggnad 

 

Bakgrund 

Örnen 5 togs över efter EMFAB 2012 där silobyggnaden var en del av 

fastigheten. Skicket vid förvärvet var redan dåligt och byggnaden har sedan 

dess har inte förbättrats. Vid en fastighetsbesiktning kontrollerades även 

silobyggnaderna och då togs ett beslut om att ta in expertis för en 

statusbedömning av byggnaden. 

 

Förvaltningens roll 

Konsulten har besökt byggnaden för att bedöma skicket samt tittat på den 

dokumentation som funnits. Konsulten har kommit fram till att formen och det 

mycket dåliga skicket gör att det inte finns någon verksamhet som efterfrågar en 

byggnad som denna, vare sig för Kommunen eller ute på hyresmarknaden.  

 

Har man ingen användning för en byggnad, som inte heller går att avyttra på 

grund av skicket och formen, så är det svårt att motivera renovering och underhåll 

av byggnaden, då återstår rivning. Byggnadens konstruktion, med höga silos som 

är klädda med eternitskivor, vilka tidigare har lossnat och ersatts med nya, gör att 

rivningen borde påskyndas innan det händer en olycka. 

 

I kostnadsuppskattningen rivs byggnaden i sin helhet ner till grundplattan, som 

behålls. Avfallet sorteras och sanering ovan platta görs. På detta sätt behöver man 

inte hantera de eventuella föroreningar som kan finnas nere i marken. Efter 

rivningen är klar asfalteras ytan så besökande inte kan nå den förorenade jorden. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Uteblir rivning bör åtgärder tas inom kort för att förhindra nedfall av 

byggnadsdelar. Man bör också laga tak och säkra upp trappor till utrymmet 

ovanför silotornen. De åtgärder som behövs för att säkra upp detta är ganska 

kostsamma och kan med lätthet överstiga 1 miljon kronor. 

 

Ekonomi 

Uppskattad kostnad för rivningen samt asfaltering uppgår till: 

 

Rivning  3.300.000 kr 

Asfaltering     250.000 kr 

Byggherre kostnader    200.000 kr 

 

Totalt  3.750.000 kr 

_____ 

 

Beslutsunderlag 
Statusutredning 

____ 

 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 5 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att förslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

 

 att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2021 till 

Tekniska kontoret för ovanstående projekt.  

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

 

att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2021 till                   

Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se


 PROTOKOLLSFÖRSLAG 6 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 46   Dnr TFN/2020:85    287 

 

Örnen 5 – Ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1 

 

Bakgrund 

Möjligheternas Hus AB tog kontakt med Tekniska förvaltningen under våren för 

att hitta en lämplig lokal för att starta upp en ny verksamhet. 
 

Förvaltningens roll 

Tekniska har haft flera möten med den eventuella hyresgästen för att hitta en lokal 

och ta fram en utformning som passar verksamhetens behov. Valet blev en del av 

Nöjesindustrin där Tekniska haft ett möbellager. Storlek ca 900 kvm. 

 

I lokalen behövs det installeras nya system för ventilation och värme då det saknas 

fungerande sådana. Konferensrum och kontor ska skapas samt installeras ett litet 

pentry för personalen. Även en del brandskyddsåtgärder behöver vidtas. 

 

Beskrivning av verksamheten i lokalen: 

Verksamhetsägare Möjligheternas Hus AB har i uppdrag att verka för att minska 

arbetslösheten och öka återbruk i Emmaboda kommun. Inom ramen för det 

uppdraget kommer Möjligheternas Hus skapa en innovativ arena som använder 

cirkulärekonomi som modell för att uppnå uppsatta mål. 

 

Satsningen har utöver syftet att minska arbetslösheten och öka återbruk. 

Målsättningen är att bidra till att skapa ett attraktivt område för besöksnäringen, 

studenter, näringslivet och boende i kommunen.    

 

Arbetet kommer att starta i projektform och finansieras av ESF och 

Möjligheternas Hus och kommer att implementeras och utvecklas över tid. 

 

Olika samarbetsparter som exempelvis Emmaboda kommun, Farmer Rain AB, 

Kommunförbundet i Kalmar län, Samordningsförbundet, UF-Ung Företagsamhet, 

Centrum Sydost, Företagarna och ytterligare aktörer kommer att bjudas in under 

hela processen. 

 

Syfte 

 Att bidra till ökad livscykel av produkter i Möjligheternas hus verksamhet 

 Att på sikt skapa jobb och sysselsättning 

 Att ta fram en ny metod för ett hållbart system baserat på en cirkulär 

ekonomi inom Möjligheternas hus 

 

Målgrupper är kvinnor och män 

 Unga (15 – 24 år) 

 Nyanlända 

 Arbetslösa 

 Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

eller är/har varit sjukskrivna och är i behov av stöd för återgång till arbete 

 Studenter 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 7 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för ombyggnation av lokalen: 

1.500.000 kronor. 

 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att föreslå för kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  

 

att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2020 till 

Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att förslå för kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

 

att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2020 till 

Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se Kommunstyrelsen 

  

mailto:kansliarende@emmaboda.se


 PROTOKOLLSFÖRSLAG 8 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 47   Dnr TFN/2020:80    007 

 

Granskning av hantering av allmänna handlingar 

 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska 

hanteringen av allmänna handlingar. Granskningen har sammanställts i en 

revisionsrapport som har överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 

socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt för 

kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 

 

I samband med överlämnandet av PwC:s revisionsrapport har kommunens 

revisorer meddelat att de önskar få svar från kommunstyrelsen och nämnderna 

innehållande en redogörelse för vad de avser göra för att åtgärda de påpekanden 

som görs i revisionsrapporten. 

 

Parallellt med den revision som har genomförts har en organisationsförändring 

trätt i kraft från och med 1 september. Denna förändring innebär bland annat att 

kommunens nämndsadministration har samlats till ett ställe, det vill säga 

kommunledningskontorets kansliavdelning. Likaså har registratorsfunktionerna, 

med undantag för socialnämnden, centraliserats. Dessa förändringar gör att det 

numera är andra förutsättningar som råder jämfört med när granskningen gjordes. 

Detta förändrar ingenting i sak men de svar som sammanställs måste naturligtvis 

utgå ifrån de nya förutsättningarna. 

 

Ärendets beredning 

Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets kansliavdelning. 

Ärendet har tilldelats nämndsekreterare för bildningsnämnden 2020-09-16. 

Revisionsrapporten har gåtts igenom och övriga sekreterare för styrelse och 

nämnder, registratorer, kanslichef, samt IT-avdelningens chef har konsulterats för 

dialog och synpunkter. Detta underlag är framtaget för att kunna användas av alla 

berörda parter. 

 

Revisionsfrågor och revisionell bedömning 

Syftet med revisionen har varit att kunna göra en bedömning om 

kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig hantering av allmänna 

handlingar. Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem 

kontrollfrågor: 

 

1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar? 

2. Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att 

hantera allmänna handlingar? 

3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredställande? 

4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig? 

5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän 

handling? 

 

 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 9 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Den genomförda granskningen har resulterat i en revisionell bedömning som 

innebär att i förhållande till den första kontrollfrågan har kommunen inte en 

ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar och i förhållande till resterande 

fyra frågor har kommunen en delvis ändamålsenlig hantering av allmänna 

handlingar. 

 

Planerade åtgärder 

 

Övergripande riktlinjer 

I dagsläget saknas övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar i 

Emmaboda kommun. Under 2020 har arbete pågått med att sammanställa en 

kommunövergripande ärendehandbok där bland annat övergripande riktlinjer 

ingår. Arbetet med att ta fram denna ärendehandbok där bland annat övergripande 

riktlinjer ingår. Arbetet med att ta fram denna ärendehandbok utförs av 

kommunsekreterare, nämndsekreterare samt registratorer. Ambitionen är att detta 

arbete ska kunna slutföras av dessa tjänstemän under våren samt början av hösten 

2021, och som en följd av detta bör beslutsfattandet vara möjligt att genomföra 

innan årsskiftet 2021. 

 

Ändamålsenliga rutiner – kommunstyrelsen och nämnderna 

I likhet med avsaknaden av övergripande riktlinjer saknas det även, med undantag 

för kommunstyrelsen, dokumenterade rutiner för hanteringen av allmänna 

handlingar. Rutiner finns men de behöver dokumenteras och fastställas. Detta 

kommer att inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande 

ärendehandbok i enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts 

under föregående underrubrik. 

 

Beträffande ändamålsenliga rutiner konstateras det i revisionsrapporten att det 

även saknas enhetliga rutiner för att hantera tjänstepersoners e-post vid frånvaro, 

det saknas automatiserade mottagningsbekräftelser i förhållande till kommunens 

officiella e-postadress, samt vad gäller fullmakterna för postöppning så behöver 

dessa överlag uppdateras. En översyn och revidering av dessa aspekter har redan 

inletts och ambitionen är att kunna slutföra dessa processer innan årsskiftet 2020 

eller senast under första kvartalet 2021. 

 

Registrering, diarieföring och hanteringen av sekretesskyddade uppgifter 

Väl uppdaterade arbetssätt finns men de behöver i likhet med övergripande 

riktlinjer och rutiner dokumenteras och fastställas. Även detta kommer att 

inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande ärendehandbok i 

enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts under den första 

underrubriken. 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 10 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Utlämnande av allmän handling 

Tydliga riktlinjer behövs i förhållande till såväl kommunstyrelsen som 

nämnderna. Utöver detta behövs ett tydliggörande i kommunstyrelsens 

delegationsordning. Riktlinjer för detta kommer även dessa att ingå i kommunens 

övergripande ärendehandbok. Arbetet med att tydliggöra denna aspekt i 

kommunstyrelsens arbetsordning är på väg att startas upp och bedöms kunna 

slutföras under första kvartalet 2021. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 

revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa en god intern kontroll, enhetlig 

service och transparens gentemot allmänheten. Detta arbete kommer inte att utföra 

sig av sig självt, det kommer att kräva åtskilligt av berörda tjänstemäns arbetstid 

under åtminstone det närmaste året, och måste i sin helhet ses som ett 

utvecklingsinriktat arbete som ska levereras parallellt med ordinarie löpande 

arbetsuppgifter. 

 

Sammanfattning 

Genomförd granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar visar att 

Emmaboda kommun inte har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar, 

alternativt enbart delvis har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 

Ansvarig chef och berörda tjänstemän är medvetna om detta. En plan för att vidta 

åtgärder finns. Tidsmässigt bör åtgärderna kunna slutföras innan årsskiftet 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport: Granskning av allmänna handlingar, Lisa Åberg revisor PwC 

och Adam Svedlund revisor PwC. 

Brev från kommunens revisorer angående granskning av hantering av allmänna 

handlingar. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar  

 

att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se revisonen 

  

mailto:kansliarende@emmaboda.se


 PROTOKOLLSFÖRSLAG 11 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 48   Dnr TFN/2020:81    292 

 

Byte av konstgräsplanen 

 

Bakgrund 

Den befintliga konstgräsplanen i Emmaboda har legat i ungefär 13 år. En 

livslängd för en konstgräsplan kan räknas efter följande ramverk.  

 Professionell fotboll verksamhet – 3-4 år. 

 Verksamhet på Div. 1-2 nivå – 5-6 år. 

 Breddverksamhet – 7-8 år.  

Statusen på nuvarande konstgräsplan är inte tillräckligt bra 

 

Förvaltningens roll 

Följande idrottsföreningar har kommit in med en skrivelse till Tekniska 

förvaltningen angående bytet av konstgräsplanen: 

 Lindås BK 

 Vissefjärda GIF  

 Långasjö Goif 

 Emmaboda IS 

 

På grund av slitaget ligger all konstgräs ner vilket gör det omöjligt att få 

utläggningen av nytt granulat att gå ner i plastgräset. Förutom att bollar slits på ett 

mer påtagligt sätt ökar även skaderisken för spelarna då underlaget är alldeles för 

hårt och glatt (halt).   

 

Kontakt har tagits med en konsult som arbetar med anläggning av 

konstgräsplaner. I kostnadsuppskattningen ingår bytet av konstgräsplanen, 

granulatfångare kompletterat med sarg för att ytterligare minska spridning av 

granulat. Vidare behövs kompletterande asfalt för snöupplag med granulat samt 

stängsel för bolluppfång och hindra obehöriga med fordon. Den gamla 

konstgräsplanen kan återanvändas till andra ytor som till exempel skolgård. 

   

Konsekvensbeskrivning 
Om bytet av konstgräsplanen uteblir finns risken att fler skador uppstår hos 

spelare, att bokningar av planen minskar och större miljöpåverkan med granulat 

som sprids. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för bytet av konstgräsplanen, asfaltering samt staket uppgår 

till: 

 

Byte av konstgräsplan   1.800.000 kr 

Asfaltering       200.000 kr 

Stängsel                                                      250.000 kr 

 

Totalt                                                       2.250.000 kr 

 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 12 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Idrottsföreningars skrivelse till Tekniska förvaltningen. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 

investeringsmedel av ovan specificerade investeringsbidrag för år 2021. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 

investeringsmedel av ovan specificerade investeringsbidrag för år 2021. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kansliarende@emmaboda.se Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kansliarende@emmaboda.se


 PROTOKOLLSFÖRSLAG 13 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 49   Dnr TFN/2020:69    300 

 

Hyresreduktioner med anledning av Covid-19 

 

Bakgrund 

Ytterligare en hyresgäst har ansökt om reducerad hyra på grund av Covid-19. 

 

Förvaltningens roll 

Följande hyresgäst har ansökt om hyresreduktion: 

Korpen Emmaboda Motionsidrottsförening. 

 

Ansöksökningsperioden för hyresreduktion på grund av Covid-19 gick ut den 30 

juni 2020. Dialog med hyresgästen hade förts innan detta datum varav Tekniska 

förvaltningen ger rekommendation att bifalla hyresreduktion trots sen inkommen 

ansökan. 

 

Dock på grund av att ansökan är sent inkommen är det inte möjligt att söka statligt 

bidrag, varav förslaget på 25% nedsättning av hyran, likt vad kommunen stått för i 

tidigare ansökningar. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Total hyressänkning under perioden april-juni blir 1.250 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att bevilja hyresreduktionen för ovanstående hyreskontrakt med 25 % under 

perioden april-juni 2020. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja hyresreduktion för ovanstående hyreskontrakt med 25 % under 

perioden april-juni 2020. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

 

 

 

 

 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 14 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 50  Dnr TFN/2020.1    300 

 

Anmälan meddelanden 
 

Krisledningsnämnden § 43/2020 Öppna upp för besök av närstående till särskilt 

boende och LSS boende.  

Dnr 2020.1 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-28/ § 77 Försäljning av tomtmark på Södra 

Målatorp 1:61. Dnr 2020.67 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-28/ § 76 Försäljning av fastigheten Södra Målatorp 

1:49. Dnr 2020.68 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-28/ § 75 Avstyckning och försäljning av mark 

Emmaboda 4:1. Dnr 2020.70 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-28/ § 78 Riktlinjer för bruttolöneavdrag. Dnr 

2020.1 

 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet. 

____ 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 15 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 51  Dnr TFN/2020.4    002 

 

Anmälan delegationsärenden 
 

Parkeringstillstånd nummer 408 - 410 

 

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

Järnvägsgatan 2–6 Emmaboda, under tiden 2020-09-28 - 2020-10-16. Dnr. 

2020.8 

 

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

Korsningen Södra vägen/Östra Sveagatan, vid Södra vägen 18 Emmaboda, under 

tiden 2020-09-16 – 2020-09-25. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Elnät AB, Kvarnvägen 

Broakulla, under tiden 2020-09-21 – 2020-09-22. 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. 

____ 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 16 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 52      

 

Tekniska kontoret informerar 

 

Niclas Beermann informerar om: 

 Covid -19 

 Fotbollsplanerna i villaområden 

 Eriksmåla rastplats 

 Invigning av gasbilar 

 Nöjesindustrin 

 

Thomas Strömberg informerar om: 

 Gång- och cykelvägar 

 Bron Baldervägen 

 Parkeringsövervakning 

 Hastighetsbedömning av väg 120 

 Blomlådor som fartdämpare vid AMB 

 

Pia Lindau informerar om: 

 Genomgång av uppföljningslista och verkställda ärenden: 

Ärende TFN 2020.71 SFN 941 Fordon avslutat  

Ärende TFN 2020.82 UXO 917 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


 PROTOKOLLSFÖRSLAG 17 (17) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-10-07 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 53      

 

Övrigt 
 

Information av Strävakommittén och Emmaboda idrottssällskap. 

 

 

S-gruppen genom Jarkko Pekkala önskar lämna protokollsanteckning, hänvisning 

till § 44 Ekonomi. 

 

Protokollsanteckning Teknik & fritidsnämnd 2020-10-07 från S-ledamöter. 

 

För nämndsammanträden finns det inte något formellt lagkrav på beredning av 

ärenden dock har teknik och fritidsnämnden i Emmaboda kommun beredning i 

form av förmöte där dagordning och beslutspunkter förbereds och införs i 

dagordning som sänds till nämndens ledamöter inför kommande nämndmöte. 

Varje nämnd utser vilka representanter som ska ingå i beredningen, i teknik & 

fritidsnämndens fall består beredningen av nämndens ordförande tillsammans med 

de två vice ordföranden. Under förberedande möte deltager även chef för tekniska 

förvaltningen, fastighetschef, förvaltningsekonom och nämndsekreterare. 

Ytterligare tjänstepersoner kan bli inbjudna för att besvara frågor om utredningar 

eller beslutspunkter på kommande nämndsmöte. Syftet med beredningen är att 

förbereda dagordningen för att partierna ska ha möjlighet att ställa frågor och 

diskutera frågor i sin partigrupp inför kommande beslut på nämndsmöte. 

 

Politik handlar om att prioritera – Politik är att vilja, för att göra detta möjligt vill 

vi i den socialdemokratiska gruppen ingående i teknik & fritidsnämnden 

framledes ej få nya ej annonserade ärenden presenterade på sittande möte då detta 

riskerar kvalitén samt att beslut görs förhastat och helhetsbilden förloras. 

 

S-ledamöter i TFN genom Jarkko Pekkala 

 

Jarkko Pekkala, Socialdemokraterna Emmaboda 

 

____ 

 

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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