
PROTOKOLL 1 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Plats och tid Via Teams 2020-12-09, kl. 08.30–11.30 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande 
Rune Magnusson (C) 
Hans Ohlsson (M) 
Anja Karlsson-Granlund (BA) 
Jarkko Pekkala (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Niklas Hult (S) 
Anders Fransson (S) 

Övriga deltagande Niclas Beermann, förvaltningschef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Agneta Turnstedt, ekonom 
Hugo Kjellin, fastighetschef, § 56 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare § 57 – § 66, § 70 
Thomas Strömberg, projektledare§ 67 

Utses att justera Niklas Hult (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-12-15, kl. 15.00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 54 – 71
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banérsson 

justerare 
Niklas Hult 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Datum för anslags 2020-12-15 Datum för anslags 2021-01-05 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 2 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 54 Ändring - Föredragningslista
§ 55 Ekonomi
§ 56 Ny kommunstyrelselokal – Kommunhuset Emmaboda
§ 57 Överföring av verksamhetsbidrag till investeringsbidrag 2020
§ 58 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Boda GoIF
§ 59 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda Brukshundsklubb
§ 60 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda Golfklubb
§ 61 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda IS
§ 62 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda pistolklubb
§ 63 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Lindås BK
§ 64 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Långasjö GoIF
§ 65 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Långasjö skytteförening
§ 66 Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Vissefjärda Crossklubb
§ 67 Driftsbidrag  - Enskilda vägar
§ 68 Anmälan  – Meddelanden
§ 69 Anmälan – Delegationsärenden
§ 70 Tekniska kontoret informerar
§ 71 Övrigt



PROTOKOLLSFÖRSLAG 3 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 54

Ändring - Föredragningslista 

Ärende 7 – Nytt regelverk för Investeringsbidrag  
Förslag om att ärendet tas bort från ärendelistan samt återremitteras till tekniska 
förvaltningen. 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet Nytt regelverk för investeringsbidrag tas bort från ärendelistan samt 
återremitteras till tekniska kontoret 

____ 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 4 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr TFN/2020:02    

Ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Agneta Turnstedt-Nyström redogör för ekonomirapporten 
per 2020-11-30. 

Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats 5.500.000 kronor i investeringsram för 
2020.  
Fördelningsförslag redovisas nedan: 
Tidigare gjord fördelning 5.500.000  

Summa: 5.500 000  
Kvar att fördela ur investeringsramen:               0 
____ 

Beslutsunderlag 
• Driftbudgetuppföljning
• Investeringsbudgetuppföljning

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2020-11-30 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 2020-11-30 och uppföljning av 
pågående investeringsprojekt 2020 till protokollet 

att godkänna fortsatt ytterligare föredelning av investeringsbudget enligt 
förslaget för 2020 

____ 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 5 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr TFN/2020:88   

Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset Emmaboda 

Bakgrund 
Kommunen har idag ingen lättillgänglig konferenslokal för publika 
sammanträden. Tekniska kontoret har på uppdrag av kanslichef sett över 
möjligheterna att bygga om den gamla receptionen till konferenslokal. 

Förvaltningens roll 
Tekniska har undersökt vilka åtgärder som måste vidtas för att få till ett nytt 
konferensrum, även det närliggande kontoret kommer behövas tas i anspråk. 
Ett nytt minder ventilationsaggregat måste till då nuvarande anläggning inte har 
tillräcklig kapacitet.  
Det ventilerade golvet måste göras om lokalt där det nya rummet bildas då nya 
väggar är ljudklassade och ska anslutas dikt an mellanbjälklaget. 
Väggen mellan reception och kontor måste rivas och bäras av. Komplettering av 
el och installation av mediautrustning görs. Nya ytskikt på väggar, golv och ett 
akustikundertak installeras. 
Rummet möbleras med konferensbord med inbyggda eluttag, konferensstolar och 
talarstol. 

Ekonomi 
Uppskattad kostnad för ombyggnation av lokalen: 

700.000 kr Ombyggnation av lokalen 
300.000 kr Ny ventilation 
100.00 kr Teknikutrustning 

250.000 Möblering 
1.350.00 kr Total kostnad för projektet 

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela teknik- och 
fritidsnämnden investeringsmedel från – Ospecificerade investeringsanslag 
2021 till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset Emmaboda 

____ 

Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) och Anders Fransson (S) yrkar bifall till föreslaget beslut 

  ____ 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 6 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela teknik- och 
fritidsnämnden investeringsmedel från – Ospecificerade investeringsanslag 
2021 till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset Emmaboda 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 7 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr TFN/2020:16    

Överföring av verksamhetsbidrag till investeringsbidrag för föreningar – 
2020  

Sammanfattning 
Investeringsbidrag att fördela är 150 000 kronor. 
När verksamhetsbidragen betalades ut under våren 2020 blev det 9 533 kronor 
kvar att fördela under år 2020. Förvaltningen föreslår att överskottet på 9 533 
kronor överförs till investeringsbidrag. Summan att betala ut till föreningarna blir 
159 533 kronor.   
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att 9 533 kronor förs över från verksamhetsbidrag 2020 till investeringsbidrag 

2020 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att 9 533 kronor förs över från verksamhetsbidrag 2020 till investeringsbidrag 

2020 

____ 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 8 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  58  Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Bodabruks GoIF 

Sammanfattning 
Bodabruks GoIF har ansökt om investeringsbidrag på 21 848 kronor till lagning 
av bevattningsanläggning. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att  till Bodabruks GoIF betala ut 16 038 kronor till lagning av 

bevattningsanläggning 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  till Bodabruks GoIF betala ut 16 038 kronor till lagning av 

bevattningsanläggning 
____ 

Beslutet skickas till 
Bodabruks GoIF 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 9 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  59  Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda Brukshundsklubb 

Sammanfattning 
Emmaboda brukshundsklubb har ansökt om investeringsbidrag på 4 450 kronor 
till en agilitybana och takarmatur. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Emmaboda brukshundsklubb betala ut 3 501 kronor till agilitybana och 

takarmatur 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Emmaboda brukshundsklubb betala ut 3 501 kronor till agilitybana och 

takarmatur 
____ 

Beslutet skickas till 
Emmaboda Brukshundsklubb 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 10 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  60  Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag  2020 – Emmaboda Golfklubb 

Sammanfattning 
Emmaboda Golfklubb har ansökt om 145 000 kronor till ombyggnad av 
restaurang och toaletter med mera. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Emmaboda Golfklubb betala ut 20 000 kronor till ombyggnad av 

restaurang, toaletter med mera 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Emmaboda Golfklubb betala ut 20 000 kronor till ombyggnad av 

restaurang, toaletter med mera 
____ 

Beslutet skickas till 
Emmaboda Golfklubb 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 11 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  61  Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda IS 

Sammanfattning 
Emmaboda IS har ansökt om 48 826 kronor till en Budomatta och en VEO-
kamera med mera. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Emmaboda IS betala ut 20 000 kronor till Budomatta, VEO-kamera med 

mera 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Emmaboda IS betala ut 20 000 kronor till Budomatta, VEO-kamera med 

mera 
____ 

Beslutet skickas till 
Emmaboda IS 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 12 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  62  Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Emmaboda Pistolklubb 

Sammanfattning 
Emmaboda Pistolklubb har ansökt om 68 020 kronor till ombyggnad av 
skjutbanan. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Emmaboda Pistolklubb betala ut 20 000 kronor till ombyggnad av 

skjutbanan 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Emmaboda Pistolklubb betala ut 20 000 kronor till ombyggnad av 

skjutbanan 
____ 

Beslutet skickas till 
Emmaboda Pistolklubb 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 13 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  63  Dnr TFN/2020:16     

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Lindås BK 

Sammanfattning 
Lindås BK har ansökt om  154 471 kronor till ombyggnad av klubbstuga. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Lindås BK betala ut 20 000 kronor till ombyggnad av klubbstugan 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Lindås BK betala ut 20 000 kronor till ombyggnad av klubbstugan 
____ 

Beslutet skickas till 
Lindås BK 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 14 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  64 Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Långasjö GoIF 

Sammanfattning 
Långasjö GoIF har ansökt om 79 000 kronor till en luftvärmepump och en 
robotgräsklippare.   
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Långasjö GoIF betala ut 20 000 kronor till luftvärmepump och 

robotgräsklippare 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Långasjö GoIF betala ut 20 000 kronor till luftvärmepump och 

robotgräsklippare 
____ 

Beslutet skickas till 
Långasjö GoIF 



PROTOKOLLSFÖRSLAG 15 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

Justerande Utdragsbestyrkande

§  65 Dnr TFN/2020:16       

Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Långasjö Skytteförening 

Sammanfattning 
Långasjö Skytteförening har ansökt om 78 907 kronor till ett vindskydd. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att till Långasjö Skytteförening betala ut 20 000 kronor till vindskydd 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att till Långasjö Skytteförening betala ut 20 000 kronor till vindskydd 
____ 

Beslutet skickas till 
Långasjö Skytteklubb 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 16 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-12-09 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§  66 Dnr TFN/2020:16       
 
Ansökan – Investeringsbidrag 2020 – Vissefjärda Crossklubb 
 
Sammanfattning 
Vissefjärda Crossklubb har ansökt om 57 000 kronor till fiberanslutning, kameror 
och larm. 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att  till Vissefjärda Crossklubb betala ut 20 000 kronor till fiberanslutning, 

kameror och larm 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  till Vissefjärda Crossklubb betala ut 20 000 kronor till fiberanslutning, 

kameror och larm 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Vissefjärda Crossklubb 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 17 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-12-09 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 67 Dnr TFN/2020:10 
 
Omvandling av investeringsbidrag till driftbidrag – Enskilda vägar 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommun har 2 400 000 kronor i budget för enskilda vägar varav 
388 714 är investeringsbidrag. 
Total grusvägssträcka som driftbidrag betalas ut för är 415 363 meter och bidraget 
är 4,63 kronor per meter respektive 4,95 kronor per meter. 
 
Fördelningen av investeringsbidraget:  
Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar (södra området) – 66 %  (256 551 kr)  
Algutsboda enskilda vägar (norra området) – 34 % (132 163 kronor) 
 
Vid en omändring från investeringsbidrag till driftbidrag blir det en ökning med 
0,93 kronor per meter vilket innebär: 
5,56 kronor per meter för Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar 
5,88 kronor per meter för Algutsboda enskilda vägar 
 
Konsekvensbeskrivning 
Genom att omvandla även investeringsbidraget till ett driftbidrag skapas en rättvis 
och renodlad fördelning mellan alla samfälligheter. 
____ 
 
Jäv 
Hans Olsson (M) meddelar jäv och deltar inte i beslutet 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att investeringsbidraget 

till enskilda vägar omvandlas till ett driftsbidrag 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från och med 2021 

betalas driftsbidraget till Enskilda vägar ut en gång per år 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att investeringsbidraget 

till enskilda vägar omvandlas till ett driftsbidrag 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från och med 2021 

betalas driftsbidraget till Enskilda vägar ut en gång per år 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 18 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-12-09 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

§ 68 Dnr TFN/2020:1    300 
 
Anmälan – Meddelanden 
 
• Kommunstyrelsen § 120 – Uppstart av bowlingverksamhet. 
• Krisledningsnämnd § 67 – Förlängning av beslut gällande stängning av 

Emmaboda Bad- och träningscenter 
• Krisledningsnämnd § 69 – Stängning av bowlinghall för externa besökare  
• Teknik och fritidsnämnden – Avsägelse av politiskt uppdrag 

____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 
  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 19 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-12-09 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 69 Dnr TFN/2020.4    002 
 
Anmälan – Delegationsärenden 

 

Parkeringstillstånd nummer 411 - 420 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, E.ON Energidistribution AB, Kalmar, 
Nygatan 3 Boda Glasbruk, östra sidan om vägen i grönytan, under tiden 2020-10-
12 - 2020-11-13. Dnr. 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Torggatan 48 Emmaboda, under tiden 2020-10-12 – 2020-10-31. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Långgatan Emmaboda från EBA:s kontor ner till tunneln, under tiden 2020-10-12 
– 2020-11-30. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Konsulgatan 3 Emmaboda, under tiden 2020-10-14 – 2020-10-14. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Rubinstigen 7 Emmaboda, under tiden 2020-10-14 – 2020-10-14. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Movägen 1 Långasjö, under tiden 2020-10-10 – 2020-10-10. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Fogdegatan 19 Emmaboda, under tiden 2020-11-12. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Pilgatan 11 Emmaboda, under tiden 2020-11-12. Dnr 2020.8 
Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 
Kedjegatan 27 Emmaboda, under tiden 2020-11-12. Dnr 2020.8 
____ 
 
Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 
att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
____ 
  



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 20 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-12-09 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 70        
 
Tekniska kontoret informerar 
 
Niclas Beermann, förvaltningschef informerar om: 
• Presentkort delats ut till kommunens personal 
• Information kring – Covid-19  
• Gula magasinet – Hantering av ärendet pågår – Dialog med Länsstyrelsen 
• Teknik- och fritidsnämndens information till kommunstyrelsens arbetsutskott 

o Ekonomi och investeringar 
o -Organisationen 
o Verksamheten – Koncernen  

-Dialog – Tillsammans är vi starka 
o Mål 2032 – Tillgänglighet, Service – intern/extern, Kvalitet 
o Verksamheten – Regionala mål 2030 

-60% ekologisk mat i offentliga sektorn 
-30% ekologisk odlingsmark 
-No oil – 100% fossilbränslefria fordon 

o Unikt för Emmaboda 
-Knutpunkt – Kalmar – Karlskrona – Växjö 
-Glas 
-Utvandrarleden 

o Framtidsplaner – Fastigheter 
-Underhåll med framförhållning 
-Säkerställa lokalbehov för skolor/förskolor/boenden 
-Ny simhall 
-Högstadiet / Gymnasiet 
-Nöjesindustrin 

o Framtidsplaner – Kosten 
-Hållbart/Närodlat 
-Ekologiskt 
-Fortsatt bra kvalitet till rätt pris 

o Framtidsplaner –Lokalvården 
-Organisationen 
-Arbetsmiljön  
-Maskinparken 
-Z-vatten 

o Framtidsplaner – Bad o Träningscenter 
-Ny simhall 
-Fortsatt utveckling av verksamheten i sin helhet 
-Camping – Mer samverkan med leder/fritid/glasriket 

o Framtidsplaner – Fritid 
-Leder – Löpning – Vandring – Cykling 
-Flygplatsen – Motorsport 
-Camping Rasslebygd 
Vatten – Fiske, kanot med mera 
 



 PROTOKOLLSFÖRSLAG 21 (22) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2020-12-09 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

o Framtidsplaner – Teknisk service 
-Logistikcenter 
-Fordon – Växla över till fossilbränslefria fordon och maskiner 
-Tätortsnära skog 
-Grön strukturplan 
-Upprätthålla en finmiljö utan vatten!? 

o Framtidsplaner – Gator och vägar 
-Gång och cykelvägar – Skola/flöden 
-Enskilda vägar – Allmänna vägar 
-Grävtillstånd 
-Besiktning/genomgång – Hur ser det ut? 

o Framtidsplaner – Mark och Expl 
-Eriksmåla rastplats 
-”Logistikcenter i Eriksmåla” 
-Stationsområdet/Centralorten Emmaboda 
-Östra Industriområdet 
-Fyrklövern 
-Befintliga lediga tomter och industrimark – Aktivt arbete med   
  försäljning 
Övriga befintliga detaljplaner 
-Nya detaljplaner 
-Arrenden/Jaktarrenden 

o Utmaningar – 11 000 – 9400 invånare = 1 600 nya invånare till år 2023 
-Vad behövs för att överbrygga utmaningarna  
  Exempelvis: Vattenutredare, Mark och exploateringsingenjör,   
  Skogsförvaltare 
  Tydlig kommunikationsplan – Tydlig affärsutveckling – Pengar  
 

Fritidssamordnare informerar om: 
• Hyresbefrielse för föreningar  

____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
 
att ärendet – Hyresbefrielse för föreningar – hänvisas till teknik- och 
fritidsnämndens beredning januari 2021 
____ 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 71      
 
Övrigt 

 
Pia Lindau avtackades efter två år som nämndsekreterare för teknik- och 
fritidsnämnden 
 
Niklas Hult (S) 
När ska belysningen vid Er-sjön sättas upp?  
Svar: 
Förvaltningschef Niclas Beerman svarar: På grund av Corona har leveransen av 
belysningen försenats. Förväntad leverans är vecka 52, 2020. 
 
Jarkko Pekkala (S) 
Hur är det med försäkring för de som arbetar hemma? 
Svar:  
Förvaltningschef Niclas Beerman svarar: Ordinarie försäkring täcker inte fullt ut 
för hemarbete. Som åtgärd har kommunen tecknat en extra riktad försäkring på 
just detta. 
 
Rune Magnusson (C) 
Parkeringsövervakning – Vad händer i ärendet 
Förvaltningschef Niclas Beermann svarar att man arbetar med ärendet 
 
Jarkko Pekkala(S) 
”Halva tiden av mandatperioden har gått och genom bra diskussioner och dialoger 
har nämnden tagit många kloka och bra beslut”.  
 
Ordförande Niklas Banérsson (C) tackar för ett gott arbete och stort engagemang 
under året som gått samt önskar God Jul och Gott Nytt År. 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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