
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, 2018-11-07, kl. 08.30 - 11.30 

Beslutande Per Sigvardsson (S) ordförande 

Annika Karlsson (S) 

Christer Norrby (S) 

Inger Rossbol (S)  

Anders Fransson (S) 

Roland Gross (S) 

Anja Karlsson - Granlund  (-)   

Teija Karlsson (M) 

Hans Ohlsson (M)  

Mats Arbring (-) 

Martin Henriksson (SD) 

Övriga deltagande Pia Lindau, sekreterare 

Jan Bonell, förvaltningschef 

Agneta Turnstedt, ekonom § 73-74 

Åsa Albertsson, utvecklingsstrateg 

Azra Omic, ingenjör § 80 

Utses att justera Inger Rossbol (S) 

Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, Emmaboda, 2018-11-15, kl. 10.30 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 73-81 

Pia Lindau 

ordförande 

Per Sigvardsson 

justerare 

Inger  Rossbol 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-07 

Datum för anslags 2018-11-16 Datum för anslags 2018-12-08 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Tekniska kontoret, Emmaboda 

protokollet 

Underskrift 

Pia Lindau 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 73 Tema: Revisionen 

§ 74 Ekonomi 

§ 75 Dataskyddsförordningen – Utnämning av dataskyddsombud 

§ 76 Översyn av Författningssamlingen och styrande dokument - Torgstadgar

§ 77 Ansökan om parkeringstillstånd 

§ 78 Anmälan meddelanden 

§ 79  Anmälan delegationsärende 

§ 80 Tekniska kontoret informerar 

§ 81 Övrigt 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 73  Dnr TFN/2018:1    300 

Tema: Kommunrevisionen 2018 

Revisionsarbetet utgör ett underlag som behövs för att kommunfullmäktige ska 

kunna besluta om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet för styrelser, nämnder eller 

ledamöter inom kommunkoncernen. 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas (och bolagens) verksamhetsområden. 

Revisionernas frågor denna gång: 

 Hur nämnden arbetar med introduktioner av nya politiker och tjänstemän

 Delegationsordningar & policyer

 Riskanalyser för Teknik- och fritidsnämndens verksamhet. Hur nämnden tar

höjd för framtiden (inklusive nästa mandatperiod)

 Hur nämnden idag arbetar med upphandlingar och enskilda vägföreningar

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 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr TFN/2018:2    041 

Ekonomi 

Agneta Turnstedt redogör för ekonomirapporten per 2018-10-31 samt ekonomisk 

redovisning av pågående investeringsprojekt 2018. 

Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats 5.500.000 kronor i investeringsram för 

2018. Fördelningsförslag redovisas nedan:  

Tidigare beslutad fördelning 2018  5.446.000    

Kvar att fördela ur investeringsramen 2018: 54.000 

Fördelning av resterande investeringsram 2018 sparas för tillkommande kostnader 

för skolstaketet i Långasjö. 

Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2018-10-30 och investeringsbudgetuppföljning 2018 

Fördelning av driftbudgetramen 2019. 

Förslag till beslut 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2018-10-31 och uppföljning av 

pågående investeringsprojekt 2018 till protokollet. 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2018-10-31 och uppföljning av 

pågående investeringsprojekt 2018 till protokollet.  

____ 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se inklusive bilagor 

mailto:kansliarende@emmaboda.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 75  Dnr TFN/2018:42    300 

Dataskyddsförordningen – Utnämning av dataskyddsombud 

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen 1998/204 med 

Dataskyddsförordningen(DFL)/General Data Protection Regulation(GDPR) 

2016/679. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2018-05-09 § 33 att utse Peter Tinnert, 

Nybro kommun till dataskyddsombud från och med 2018-05-25. 

Emmaboda kommun (inklusive de bolag som valt att samverka internt och 

räddningstjänstförbundet) har ingått samverkansöverenskommelse med Nybro 

kommun gällande att införa, tillämpa och förverkliga dataskyddsförordningen. 

Även Torsås kommun har ingått samma överenskommelse. Överenskommelsen 

innebär stöd med arbetet och införandet av förordningen från Nybro kommun och 

att de tre kommunerna delar på en heltidstjänst med anställning i Nybro kommun. 

Med anledning av ovan måste Emmaboda kommun utse nytt ombud efter Peter 

Tinnert. 

Förslag till nytt Dataskyddsombud är Thina Rydell som dataskyddsombud från 

och med 2018-10-16. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader. 

Anställningen är placerad i Nybro kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utnämning dataskyddsombud från kommunledningskontoret. 

____ 

Förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

besluta 

att entlediga Peter Tinnert, Nybro kommun från sitt uppdrag som 

dataskyddsombud från och med 2018-10-17. 

att utse Thina Rydell till dataskyddsombud från och med 

2018-10-16. 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att entlediga Peter Tinnert, Nybro kommun från sitt uppdrag som 

dataskyddsombud från och med 2018-10-17. 

att utse Thina Rydell till dataskyddsombud från och med 

2018-10-16. 

____ 

Beslutet skickas till 

kansli.arende@emmaboda.se 

Datainspektionen 

mailto:kansli.arende@emmaboda.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr TFN/2017:39    003   

Översyn av Författningssamlingen och styrande dokument - 

Reglemente – lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 § 146 att uppdra åt kansliavdelningen att 

hålla matrisen över styrande dokument och Författningssamlingen uppdaterad och 

kommunicera med berörda delar av kommunkoncernen när dessa ska revideras. 

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har en remiss sänts till teknik-och 

fritidsnämnden gällande översyn och en tidplan för 2017 i ärende KS/2017:94. 

Förvaltningens roll 

Enligt författningssamlingen för teknik- och fritidsnämnden ska 

torghandelsstadgan revideras vart 5:e år, senaste revideringen var 2011. Under 

2017 och 2018 har torghandelns utformning diskuteras inom målarbetet 

Emmaboda vår framtid, målområde B12. Förvaltningen föreslår emellertid att 

göra översyn på torghandeln enskilt. 

Beslutsunderlag 

Reglemente – lokala ordningsföreskrifter för torghandel förslag: 

Emmaboda kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av 

kommunfullmäktige 2011-01-31, § 1. 

Matris författningssamling. 

____ 

Förslag till beslut 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslag på nytt 

Reglemente – lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska antas. 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen att förslå Kommunfullmäktige att förslag på nytt 

Reglemente – lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska antas.  

____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 77   Dnr TFN/2018:4    002 

Ansökan parkeringstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad inkom 2018-08-02. Då 

begärdes kompletteringar gällande att sökandens förmåga att invänta på 

målplatsen. Komplettering av läkarintyget inkom 2018-08-15. På begäran av 

sökande flyttades då ärendet till teknik- och fritidsnämndens möte i november. 

Bakgrund 
För att erhålla ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska den sökande 

ha ett funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta 

sig på egen hand (13 kap. 8 § trafikförordningen 1998:1276). 

Förvaltningens roll 

Ett parkeringstillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett 

varaktigt funktionshinder som innebär att hon eller han har väsentliga svårigheter 

att förflytta sig på egen hand. Enligt transportstyrelsens bedömningsgrunder 

(TSFS 2016:19) ska bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på 

egen hand grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att 

förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Bedömningen av en person som själv inte 

kör fordonet, grundar sig i den sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid 

målpunkten. 

Av inkommit läkarintyg framgår inte att sökande behöver ha regelbunden hjälp av 

föraren utanför fordonet och/eller har svårigheter att ensam invänta föraren vid 

målpunkten. 

____ 

Förslag till beslut 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att avslå ansökan då sökande enligt läkarutlåtande kan invänta på målplatsen. 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå ansökan då sökande enligt läkarutlåtande kan invänta på målplatsen. 

____ 

Beslutet skickas till 

Sökande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr TFN/2018:1    300 

Anmälan meddelanden 

Information om ersättning till kommuner som drabbats av skogsbränder 2018.  

Dnr 2018.12 

____ 

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. 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 79  Dnr TFN/2018:4    002 

Anmälan delegationsärenden 

Parkeringstillstånd nummer 355 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Ängsvägen 4 Emmaboda, Emmaboda 

Energi och Miljö AB under tiden 2018-10-16 - 2018-10-19. Dnr. 2018.8 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Vargvägen 8 och 11 Emmaboda, 

Emmaboda Energi och Miljö AB under tiden 2018-10-17 - 2018-11-30. Dnr. 

2018.8 

Transporttillstånd tung och bred transport Storgatan Emmaboda, 2018-10-17 

kl. 17.00 – 2019-04-16 kl. 24.00. Dnr. 2018.15  

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. 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 80

Tekniska kontoret informerar 

Jan Bonell informerar om: 

 Uppsägning av jaktarrenden 6 månader innan 1 juli kommande år annars

förlängning ett år i taget.

Azra Omic informerar om: 

 Ansvarsfördelning bildning, social – tekniska behöver ha upp detta i

nämnd när bildningschef och vi är överens – snarast  för beslut i TF nämnd

också och då görs ett ärende på detta.

 Prioriteringsordning ombyggnader

Åsa Albertsson informerar om: 

 Lyckebyån-reservvatten till produktion m.m.

 Trafiksituationen i Långasjö – möte med Trafikverket.

____ 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 81

Övrigt 

Förslag framkom att belysningen mellan ICA och COOP är svag och behöver 

förbättras . Det har även inkommit en synpunkt angående detta på mail. 

Dnr 2018.91 

____ 

Förslag till beslut 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att belysningen ses över och förbättras 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att belysningen ses över och förbättras 

____ 

Beslutet skickas till 

Therese O´Dalaigh odalaigh.t@me.com 

mailto:odalaigh.t@me.com
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