
PROTOKOLL 1 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams, 2021-04-29, kl. 08:30 – 12:00 

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 § 34 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare § 35 
Hugo Kjellin, fastighetschef § 36 
Peter Lindberg, fastighetsförvaltare § 36 
Thomas Strömberg, projektledare §40, § 41 

Utses att justera Camilla Johansson (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-04-30, kl. 10:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 34 – 45 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banérsson 

justerare 
Camilla Johansson 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-29 

Datum för anslags 2021-04-30 Datum för anslags 2021-05-22 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt Petersson 



PROTOKOLL 2 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 34 Ekonomi
§ 35 Investeringsbidrag för föreningar i Emmaboda kommun - Regelverk
§ 36 Nybygge – Solgläntans förskola Eriksmåla
§ 37 Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta koldioxidbudget för Emmaboda

kommun 
§ 38 Svar – Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en

gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 
§ 39 Köp av tomt – Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25
§ 40 Lokal trafikföreskrift – Parkering förbjuden – Järnvägsgatan mellan

Storgatan och Strömgatan 1 – Emmaboda 
§ 41 Lokal trafikföreskrift – Parkering förbjuden – Svens gata – Emmaboda
§ 42 Meddelande
§ 43 Anmälan - Delegationsärenden
§ 44  Tekniska kontoret informerar
§ 45 Övrigt



PROTOKOLL 3 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr TFN/2021:2 

Ekonomi 

Driftbudgetuppföljning för 2021 
2021-01-01 – 2021-03-31 Utfall Ackumulerad 

budget 
Avvikelse -  

budgetutfall 
Central verksamhet - 543 - 474 - 69
Bebyggda fastigheter - 14 333 - 12 294 - 2 039
Övriga fastigheter 245 263 - 18
Gata/Park - 5 405 - 6 013 608 
Städ - 2 569 - 2 784 215 
Fritid - 732 - 1 193 461 
Bad- och träningscenter - 813 - 542 - 271
Kostenhet - 4 322 - 4 441 119 
TOTALT - 28 472 - 24 479 - 993

Investeringsuppföljning för 2021 – Investeringsram för 2021 är 5 500 000 kronor 
Tidigare investeringsbeslut 2020-10-28 110 000 
Tidigare investeringsbeslut 2020-02-01 70 000 
Tidigare investeringsbeslut 2021-02-18 1 720 000 
Tidigare investeringsbeslut 2021-03-25 2 065 000 
Tidigare investeringsbeslut 2021-03-25 250 000 
Ingående investeringsram 2021-04-01 1 285 000 
Markarbete moduler VMG 195 000 
Blandningsmaskin storkök, Långasjö 65 000 
Summa 260 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2021 1 025 000 

____ 

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 
____ 



PROTOKOLL 4 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 35 TFN:2021:57 

Investeringsbidrag för föreningar i Emmaboda kommun - Regelverk 

Bakgrund 
Nuvarande regelverk för investeringsbidrag för föreningar antogs 2002 och 
regelverket behöver ses över och göras mer tydligt. 

Ärendets beredning 
Då det nuvarande regelverket för investeringsbidrag för föreningar kan tolkas på 
olika sätt kan det upplevas som otydligt.  
För att skapa en tydlighet om vad som gäller angående investeringsbidrag för 
föreningar har tekniska förvaltningen arbetat fram ett nytt förslag på regelverk.  

Konsekvensbeskrivning 
Ett tydligare regelverk tydliggör ansökningsförfarandet för föreningar som ansöker 
om investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Investeringsbidrag för föreningar i Emmaboda kommun

– Regelverk
• Investeringsbidrag för föreningar i Emmaboda kommun – Regelverk
• Regelverk – Investeringsbidrag från 2002

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att regelverk för investeringsbidrag från 2002 upphävs 

att anta regelverk för investeringsbidrag för föreningar i Emmaboda kommun 
____ 

Yrkande 
S-gruppen yrkar bifall på förslag på regelverk för investeringsbidrag i Emmaboda
kommun med ändringarna

• Första meningen under rubriken Ändamål, ändras till Investeringsbidraget
är avsett för ny-, till- eller ombyggnad av anläggning eller lokal samt för
inköp av maskiner och inventarier avsedda för föreningens verksamhet

• Anskaffningsvärdet ändras från minst 5 000 kronor till minst 1 000 kronor
• Punkt 3 under rubriken Villkor skrivs om  till ”kommunens

fritidssamordnare är behjälplig att tipsa om att ytterligare medel finns att
söka genom till exempel RF-SISU Småland, Boverket, Arvsfonden med
flera



PROTOKOLL 5 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer tekniska förvaltningens och S-gruppens förslag mot varandra 
och finner att teknik- och fritidsnämnden bifaller S-gruppens förslag. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att regelverk för investeringsbidrag från 2002 upphävs 

att med S-gruppens förslag på ändringar anta regelverk för investeringsbidrag för 
föreningar i Emmaboda kommun 

____ 



PROTOKOLL 6 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 36 TFN:2021:54 

Nybygge – Solgläntans förskola i Eriksmåla 

Bakgrund 
Tekniska kontoret har fått i uppgift av Kommunfullmäktige att presentera en 
kostnadsram för nybyggnationen av en ny förskola i Eriksmåla.  

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att slutligen godkänna 
eller avslå teknik- och fritidsnämndens kostnadsram för projektet. 

Ärendets beredning 
Tekniska kontoret har genomfört en förstudie tillsammans med verksamheten och 
kommit fram till en planlösning. Denna har sedan använts för att kalkylera 
kostnaden för projektet. 

Ekonomi 
Nybyggnation 6.780.000 kr 
Solceller     150.000 kr 
Utemiljö     500.000 kr 
Inventarier     350.000 kr 
Anslutningsavgift.    200.000 kr 
Total budget: 7.980.000 kr 

Beslutsunderlag 
• KF – protokoll 2020-04-27 § 36
• Tjänsteskrivelse – Solgläntans förskola i Eriksmåla – Nybygge
• Ritning – Nya Solgläntan Eriksmåla
• Tjänsteskrivelse – Bildningsförvaltningen – Inredning Solgläntan

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att föreslå kommunstyrelsen godkänna kostnadsramen på 7 980 000 kronor för 
nybyggnation av Solgläntans förskola i Eriksmåla 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen godkänna kostnadsramen på 7 980 000 kronor för 
nybyggnation av Solgläntans förskola i Eriksmåla 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 7 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 37 TFN:2020:29 300 / KS:2020:480 

Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta koldioxidbudget för Emmaboda 
kommun 

Bakgrund 
Förslagsställaren har lagt fram förslag om att Emmaboda kommun borde upprätta 
en koldioxidbudget och hänvisar till en modell via Klimasekretariatet. 

Ärendets beredning 
Tekniska förvaltningen har på olika sätt försökt få kontakt med 
Klimatsekretariatet som enligt medborgarförslaget har tagit fram en metod som 
används för beräkning av koldioxidbudget. 

Förvaltningens roll 
Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med olika projekt kopplade till att minska 
koldioxidpåverkan så som solceller, fossilbränslefria fordon, energirådgivning 
med mera. Ett verktyg för insamling av data i syfte att mäta effekten av insatser, 
och med statistik kunna påverka andra i kommunen är av intresse och något som 
får undersökas framöver i arbetet med att minska koldioxidutsläpp. 

Konsekvensbeskrivning 
Emmaboda kommun arbetar redan med olika insatser i syfte att minska 
koldioxidutsläppet. Att kunna mäta effekten av detta kan möjligen ytterligare 
hjälpa till med att bestämma vilka geografiska områden som ska prioriteras. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun
• Komplettering från förslagsställaren
• Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta en koldioxidbudget för

Emmaboda kommun
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att tekniska förvaltningen tar förslaget i beaktan i det fortsatta arbetet med att 
minska koldioxidutsläppet 

att anta yttrandet på medborgarförslaget – Upprätta en koldioxidbudget för 
Emmaboda kommun och ta det som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 
medborgarförslaget – Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun 
som besvarat 

____ 



PROTOKOLL 8 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att tekniska förvaltningen tar förslaget i beaktan i det fortsatta arbetet med att 
minska koldioxidutsläppet 

att anta yttrandet på medborgarförslaget – Upprätta en koldioxidbudget för 
Emmaboda kommun och ta det som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 
medborgarförslaget – Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun 
som besvarat 

____ 



PROTOKOLL 9 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 38 TFN:2021:55 

Svar – Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en gestaltad 
livsmiljö i Kalmar län 2021 

Bakgrund 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad konstpolicy för 
Emmaboda kommun. Det nya förslaget benämns som Konstpolicy för Emmaboda 
kommun – del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021. 
Bildningsnämnden beslöt 2021-03-25 § 24 att skicka förslag till ny konstpolicy på 
remiss till de delar av kommunens organisation som bildningsförvaltningen anser 
behöver omfattas av remissen. 

Yttrande 
Tekniska förvaltningen har inga synpunkter angående föreslagen revidering av 
Konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 
2021. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en

gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021
• Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun
• Remissvar – Konstpolicy för Emmaboda kommun

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att anta remissvar på Remiss  Konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en 
gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 och ta det som sitt eget 

att till bildningsnämnden översända remissvar på remiss Konstpolicy för 
Emmaboda kommun – del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att anta remissvar på Remiss  Konstpolicy för Emmaboda kommun – del av en 
gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 och ta det som sitt eget 

att till bildningsnämnden översända remissvar på remiss Konstpolicy för 
Emmaboda kommun – del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 

____ 

Beslutet skickas till 
Bildningsnämnden



PROTOKOLL 10 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 39 TFN:2021:63 

Köp av fastighet – Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 

Bakgrund 
Fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 har sedan många år 
diskuterats att använda som en knutpunkt/rastplats för bilar och lastbilar. Skisser 
har tagits fram, dialog med Trafikverket och berörda fastighetsägare har förts från 
och till och investeringspengar har avsatts för platsen. Av olika anledningar har 
det dock aldrig landat i ett genomförande. 

Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har varit på plats och utvärderat fastigheterna med respekt för 
in- och utfarter, omhändertagande av dagvatten, skicket på ”huset” på fastigheten 
Emmaboda Huvudhultaö 3:1 (25:an). Vidare har förutsättningslöst samtal förts 
med Trafikverket i syfte att skapa en tidig dialog inför en eventuell ansökan om 
förändring. 

Sammanfattning 
Platsen är en, för Emmaboda kommun, strategiskt bra belägen plats med vägar 
från alla väderstreck. Diskussioner som nu förts om platsen är bland annat: 

• Informationspunkt för Emmaboda kommun såväl som glasriket.
• Plats för bilar, husbilar, bussar och lastbilar.
• Utrymme för laddningsstationer för elbilar.
• I tillhörande hus finns det möjlighet för restaurangverksamhet, turistbyrå,

mm. Det finns en loppisverksamhet på övervåningen.
• Utrymme för rastplats med allmän toalett, bänkar för egen fika i en

attraktiv miljö, lekplats, mm.

Förutsättningen för att kunna skapa detta är att kommunen har rådighet över 
marken och huset. 

Dialogen med Trafikverket har varit positiv i den meningen att det inte tycks 
finnas några krav på åtgärder på Trafikverkets väg, krav som skulle fördyra 
totalkostnaden för en rastplats/knutpunkt.  

Ekonomiska konsekvenser 
I dialog med fastighetsägarna till Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 har 
Tekniska förvaltningen kommit fram till en total köpeskilling av 1 250 000 kr för 
båda fastigheterna. 



PROTOKOLL 11 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Köp av tomt Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25
• Kartbild på fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att köpa fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 till en köpeskilling 
av 1 250 000 kronor 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige köpa fastigheterna 
Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 till en köpeskilling av 1 250 000 
kronor 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att finansieringen på 
1 250  000 för köp av fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 
tas från centrala medel då köpeskillingen inte täcks inom teknik- och 
fritidsnämndens befintliga ram 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 12 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 40 TFN:2021:61 

Lokal trafikföreskrift – Parkering förbjuden – Järnvägsgatan mellan 
Storgatan och Strömgatan 1 - Emmaboda 

Bakgrund 
Industrierna på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i Emmaboda 
använder gatan som last- och lossningsplats. Då Järnvägsgatans bredd är 5 meter 
så kommer inga andra fordon förbi vid lastning och lossning. 
Dessutom används ofta kommunens mark på Strömgatan av glass Nordic för 
uppställning av emballage. 

Ärendets beredning 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med EBA/EMFAB, vilka äger fastigheter 
på aktuell sträcka, sett över problematiken och kommit fram till att åtgärda detta 
genom parkering förbjuden på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1.  
Sweco (trafikkonsult) har även informerats om problemet.  

Sammanfattning 
För att minimera problematiken och underlätta för företagen föreslås en lokal 
trafikföreskrift med parkering förbjuden i båda riktningar på Järnvägsgatan mellan 
Storgatan och Strömgatan 1.  
Vid Parkering förbjuden går det ändå att stanna för att lasta o lossa under kortare 
tid. Sträckan är väldigt lite trafikerad och någon trafikmätning är inte gjord på 
aktuell sträcka. Det är ändå viktigt att värna om företagens tillgänglighet samt 
även minimera trafikproblemen som uppstår. Det finns inget utrymme för att 
bredda eller göra vändplan på Järnvägsgatan då det på södra sidan av 
Järnvägsgatan finns en gång-och cykelväg som går mellan centrum och 
Rasslebygd, intill gång- och cykelvägen finns ett staket mot järnvägsspåret. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för registrering i RDT samt 3 stycken skyltar med parkering förbjuden 
ligger mellan 10 000 – 15 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Parkering förbjuden – Järnvägsgatan mellan Storgatan

och Strömgatan 1 i Emmaboda
____ 



PROTOKOLL 13 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att införa lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda riktningarna 
på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i Emmaboda 

att översända lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda 
riktningarna på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i 
Emmaboda till Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att införa lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda riktningarna 
på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i Emmaboda 

att översända lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda 
riktningarna på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i 
Emmaboda till Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) 

____ 



PROTOKOLL 14 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 41 TFN:2021:60 

Lokal trafikföreskrift – Parkering förbjuden – Svens gata - Emmaboda 

Bakgrund 
Den nya ägaren till hotell Amigo vill få bort buskörning runt hotellet.  
Ägarens önskemål är att avskärma Amigos parkeringsytor genom att sätta upp 
planteringskrukor samt anlägga blomsterrabatter runt hotellet, vilket även värnar 
om en god tillgänglighet samt förskönar den yttre miljön för hotell Amigos gäster. 

Mellan hotellet och den stora parkeringsytan som ansluter mot Storgatan ligger 
Svens gata. Denna gata är endast 6 meter bred och det innebär att framkomlig-
heten för fordon att passera blir omöjlig om bilar parkerar längs gatan i båda 
riktningarna.  
Det blir även problem för lastbilar att ta sig fram till Homebutikens varuintag som 
ligger vid vändplanen på Svens gata.  

Ärende utredning 
Tekniska förvaltningen och ägaren till hotell Amigo har diskuterat fram en 
lämplig lösning genom parkering förbjudet på Svens gata. 

Konsekvensbeskrivning 
Kostnad för registrering i Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) samt 3 
stycken skyltar med parkering förbjuden ligger mellan 10 000 – 15 000 kronor. 

Sammanfattning 
På grund av vägens bredd och åtgärden som Amigos ägare tänker genomföra är 
införande av parkering förbjudet på Svens gata ett måste för trafiksäkerheten, 
blåljusframkomligheten samt tillgängligheten för Amigo:s gäster och Home- 
butikens varuintag.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Lokal föreskrift – Parkering förbjuden – Svens gata i

Emmaboda.
____ 



PROTOKOLL 15 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att införa lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda riktningarna 
på Svens gata i Emmaboda 

att översända lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda 
riktningarna på Svens gata i Emmaboda till Rikstäckande databas för 
trafikföreskrifter (RDT) 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att införa lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda riktningarna 
på Svens gata i Emmaboda 

att översända lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda 
riktningarna på Svens gata i Emmaboda till Rikstäckande databas för 
trafikföreskrifter (RDT) 

____ 



PROTOKOLL 16 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 42

Meddelanden 

• KF 2021-03-29 § 26 – Årsredovisning 2020
• Årsredovisning 2020
• KF – 2021-03-29 § 27 – Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2020

– Emmaboda kommun
• Revisionsberättelse Emmaboda kommun 2020
• Revisionsrapport granskning Emmaboda kommun – 2020
• KF 2102-03-29 § 36 – Besvarande av motion angående språkkrav inom

omsorgen Emmaboda kommun
• KF 2021-03-29 § 48 – Fyllnadsval Martin Henriksson (SD)
• Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2021-03-25

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

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



PROTOKOLL 17 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 43  TFN/2021:4 

Anmälan – Delegationsärenden 
• Grävtillstånd – Bygdevägen 3 och 5 Emmaboda
• Grävtillstånd – Bygdevägen 7 Emmaboda
• Grävtillstånd – Dackevägen 21 Lindås
• Grävtillstånd – Hela Verdavägen Vissefjärda
• Grävtillstånd – Industrigatan  6 Emmaboda
• Grävtillstånd – Oskarsgatan 7 Emmaboda
• Grävtillstånd – Sandgatan 11 och 15 Lindås
• Grävtillstånd – Topasstigen 10 Emmaboda
• Grävtillstånd – Nygatan 11 Emmaboda
• Uteservering – Nygatan 11 Emmaboda
• Yttrande om tävling på väg – Dackefejden
• Underrättelse – Länsstyrelsen - Dackefejden

____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

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



PROTOKOLL 18 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 44   TFN:2021:31 

Tekniska kontoret informerar 
• Covid
• Terrängparkering
• Upphandlingar
• Mark- och exploatering
• Utegym – Långasjö
• Paddelbanor

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

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



PROTOKOLL 19 (19) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-29 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 45 TFN:2021:32 

Övrigt  

Parkeringsövervakning terräng – Rune Magnusson (C) 

Stängsel kring tennisbanan i Boda Glasbruk – Stängsel borttaget. 
S-gruppen föreslår återställande av stängsel runt tennisbanan.
Ärendet tas upp vid teknik- och fritidsnämndens beredningsmöte 2021-05-11.
____

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

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