
Sammanträdesprotokoll 1 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus, 2022-10-25, kl. 08:00 – 10.45 

Beslutande Niklas Banersson (C), ordförande 
Rune Magnusson (-)  
Hans Ohlsson, (M) 
Anja Granlund Karlsson (-), 1:e vice ordförande 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S) 
Niklas Hult (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Kent-Owe Johansson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Niclas Beermann, teknisk chef 
Agneta Turnstedt Nyström, förvaltningsekonom 
Anna Gustavsson, simhallschef, § 80, § 86 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare, § 80, 
Thomas Strömberg, projektledare, 80, §81 

Utses att justera Hans Ohlsson (M) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Emmaboda kommunhus, 2022-10-28, kl. 08.00 

Underskrifter sekreterare § 79 - § 87
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banersson (C) 

justerare 
Hans Ohlsson (M) 

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

Nämnd/styrelse TFN/2022-10-25 

Sammanträdesdatum 2022-10-25 

Datum för anslags 2022-10-28 Datum för anslags 2022-11-19 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lina Jonsson 



Sammanträdesprotokoll 2 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 79  Ekonomi

§ 80  Information - Avgifter, taxor och priser för teknik och fritidsnämndens
beslut i november 

§ 81  Kostnadsförslag - Stödkanter på gång- och cykelvägar

§ 82 Redovisning - Underhåll av vägskyltar

§ 83  Internkontrollplan - 2023

§ 84 Inkommet nämndinitiativ - Projektgrupp för planering av ny simhall

§ 85 Inkomna delegationsbeslut

§ 86 Tekniska kontoret informerar

§ 97 Övrigt



Sammanträdesprotokoll 3 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:2 
§ 79
Ekonomi

Driftbudgetuppföljning för 2022 

2022-01-01 – 2022-09-30 Utfall Ackumulerad Avvikelse 
Budget budget/utfall 

Central verksamhet -1 996 -1 958 -38
Bebyggda fastigheter -36 427 -34 857 -1 570
Övriga fastigheter 1 541 691 850
Gata/Park -12 402 -12 814 412 
Lokalvård -8 689 -9 867 1 178 
Fritid -4 550 -4 682 132 
Bad- och träningscenter -1 439 -1 721 282 
Kostenheten -13 177 -13 856 679 
TOTALT -77 136 -79 063 1 927 

Investeringsuppföljning för 2022 

Investeringsram för 2022 är 6 000 000 kronor 
Delegationsbeslut 2022-01-13, Eken 10 770 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-02-24 835 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-03-24 1 980 000 
Tidigare beslut 2021-01-28, 1§ 2 Broakulla 2:1 50 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-04-28 250 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-05-24 675 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-06-21 385 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-08-30 395 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-09-26 230 000 
Ingående investeringsram 2022-10-01 430 000 
Styrsystem Vissefjärda skola & servicehem 270 000 
Asfaltering, parkering Emmaboda brandstation, Alen 13160 000 
Summa 430 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 0 
____  



Sammanträdesprotokoll 4 (15) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Ekonomi – Prognos 
I dagsläget ligger prognosen på +/-0 

Minusposter:  El - Fastigheter Plusposter: Försäkringar 
El- Gata/park Skog 
El – Gata/park MEX – Försäljning, arrende m. m 
Bränsle Köp istället för leasing av fordon 
Reparation och underhåll Statsbidrag 

Fordonsförsäljning 
Personal 
Livsmedel 
Camping 

Ekonomi – Energibesparingar  
Byte av styrsystem/spjäll på lågstadiet i Emmaboda – 20 % lägre energiåtgång 
Forcering av fönsterbyte/tilläggsisolering på Regnbågen och Stenröset – Beräkning pågår 
Energibesparingsåtgärder mellanstadiet Emmaboda – Besparing ca 20 000 kr per år 
Uppgradering av styrning av kyl och frysrum – Besparing ca 40 000 kronor per år 
Översyn av huvudsäkringar för nedsäkring – Besparing ca 90 000 kronor per år 
Värmesänkning 0,5 grader – Besparing 100 000 kronor per år 
Inventering av ljuskällor/armatur för generationsskifte (sporthallar först ut) – Besparing 10-15 % 
avkastning 
Drifttider på aggregat optimeras – Beräkning pågår 
Beteendeförändring hos verksamheter – 400 000 kronor per år 2022 det blir  5 % lägre per år 

Händelser/Framtid/Utmaningar för respektive verksamhet 

Bad och träningscenter   
Händelser  
under året:  Firat 25 års jubileum – 21 nya kunder 

Campingen har gått mycket bra 
Fler antal platser till skolornas stödsim 
Nyckelgym 

Utmaningar: Få tillbaka kunder 
Ny simhall 
Fortsatt utveckling av campingverksamheten 

Personalen arbetar mycket med att få ut information via sociala medier som Facebook och 
Instagram. 

Gata/Park 
Händelser  
under året: Logistikcenter – fortsatt utveckling 

Tätortsnära skog – Röjning för att få bort vildsvin 
Fordonsamordningsgrupp – Typ av fordon, bränsle, antal bilar alternativt cykel 
Digital loggning på alla fordon 
Generationsskifte av gatubelysningen 

Utmaningar: Upprätthålla god vägstandard 
Säkra upp rätt bränsle för kommunens fordon. 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Fastigheter  
Händelser  
under året: Projektering av nya förskolan i Eriksmåla 

Projektering högstadiet 
Förstudie av simhallen 
El-priser 
Energiåtgärder 
Laddplatser på gång i kommunen 

Utmaningar: Många stora projekt parallellt med dagligt underhåll 
Helpdesk till 100 % 

Planer på en projektanställning till att handlägga alla projekt, detta för att undvika höga 
konsultkostnader.  

Kosten 
Händelser 
under året: Konsekvenser av Covid 

Markant ökning av livsmedelspriser 
Z-vatten i diskmaskinerna

Utmaningar: Säkerställa inslag av vilt i kosten såväl som närodlat, svensk och ekologiskt 
Hitta personal med tillräcklig kompetens inom kosten 
Höjda priser på livsmedel, konstant ökning i nuläget 

Fritid 
Händelser 
under året: Strävaområdet – Väg, parkering, tillgänglig stig, cykelleder med mera 

Idrottsskolan – Har kommit igång 
Bidrag – Aktiviteter, Multisportplan i Vissefjärda, stöd till ridskolan med mera 

Utmaningar: Utveckla samarbetet med RF-SISU Småland 
Fritidsbank 

Lokalvården 
Händelser 
under året: Konsekvenser av Covid. 

Arbetsmiljö – Rätt maskiner, verktyg och kunskap.  
Arbetsmiljö – Skyddsronder av 48 objekt 
Ny chef – På heltid. 

Utmaningar: Sätta organisationen med en närvarande chef 
Utbildningar 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Vatten 
Händelser 
under året: Dagvattenplan – färdig 2022 

Vattenförsörjningsplan färdig  2023 
Återställande av våtmark i södra delen av Emmaboda 

Utmaningar: Vattenskyddsområden för befintliga vattenuttag 
Förnya befintliga verksamhetsområden 
VA-plan 

Elförsörjning 
• Befintliga reservkraftverk behöver ses över
• Nya kraftverk behöver köpas in till en kostnad av 3,5-5 mnkr
• Utrymme för stationära reservkraftverk
• Gemensamma rutiner för drift och underhåll
• Tillgång till bränsle

Behov 
Resurser 
Skog – Handledare till ett röjarlag 
Vatten – Vattenhandläggare 
Utveckling/administration till förvaltningen 
Byggprojektledare till större projekt.  
Ekonomi 
KPI – hyror ca 1,4 mnkr 
Nya hyreskostnader – Kommunhuset – 650 tkr 
Förlorade hyresintäkter t e x för brandstationen – 600 tkr 
Elkostnader – Budget i dag 61 öre (+650 tkr/10 öre) 
Drift och underhållskostnader – 2,5 mnkr 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att medel för – Styrsystem till Vissefjärda skola och servicehem, på 270 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2022 

att medel för – Asfaltering, parkering Emmaboda brandstation, Alen 13, på 160 000 kronor tas 
ur investeringsramen för 2022 

____  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2023:11 
§ 80
Information - Avgifter, taxor och priser för teknik och fritidsnämnden inför beslut
november

Kommunens avgifter, taxor och priser för teknik- och fritidsnämnden reglerar hur mycket det 
kostar för kommunens invånare att hyra till exempel sporthallar, priser för bad- och 
träningscenter och tomtpriser med mera. Vissa priser inom kostenheten regleras enligt KPI via 
socialnämnden. 
Teknik- och fritidsnämnd informeras om Taxor, priser och avgifter för teknik- och 
fritidsnämnden – 2023 för att sedan fatta beslut vid nämndssammanträdet 2022-11-24.  

Teknik- och fritidsnämnden  har undersökt hur andra kommuner arbetar med taxor och vite för 
grävtillstånd i allmän mark och resultatet av denna undersökning är att även Emmaboda kommun 
behöver införa taxor och vite för grävtillstånd då detta minskar förekomst av att företag och 
privatpersoner gräver utan tillstånd på kommunal mark.  
Teknik- och fritidsnämnden informeras om införande av Taxor och vite för grävtillstånd  i allmän 
mark för att sedan fatta beslut vid nämndssammanträdet 2022-11-24. 

Beslutsunderlag inför beslut 2022-11-24 
• Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – 2023
• Taxor för planer, sporthallar och gymnastiksalar – Jämförelse med andra kommuner
• Tjänsteskrivelse – Förslag prishöjning – Simhallen 2023
• Priser för simhallen – Jämförelse med andra kommuner
• Förslag prishöjning – Simhallen 2023
• Tjänsteskrivelse – Taxa och vite för grävtillstånd i allmän mark
• Taxa och vite före grävtillstånd i allmän mark

____

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:130 
§ 81
Kostnadsförslag - Stödkanter på gång- och cykelvägar

Bakgrund 
Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde 2022-08-30 informerades om att en synpunkt hade 
inkommit gällande utplacerade bilspärrar samt höga kanter på de nyasfalterade gång och 
cykelvägarna i Emmaboda tätort.  
Jarkko Pekkala (S) bad tekniska kontoret återkomma med ett kostnadsförslag på att anlägga 
stödkanter på dessa gång- och cykelvägar. 

Yttrande 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med PEAP-asfalt gjort bedömningen att inte anlägga 
stödkanter då asfaltkanterna som är ca. 3,5-5 cm höga gör att det blir bra avrinning från gång- 
och cykelvägen.  
Vid anläggning av stödkanter växer vegetationen snabbare in mot asfalten vilket medför behov 
av tätare rensningar av kanterna så att avrinningen ska fungera samt att vintertid samlas vatten 
som fryser till is, som i sin tur innebär ökad risk för halkolyckor. Vanliga gång- och cykelvägar 
som är anlagda med B-kantsten där kanterna är 12 cm höga och ingen stödkant finns, har inte 
orsakat några problem. 
Bedömningen som gjordes utifrån dessa två aspekter resulterade i att inte anlägga stödkanter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för att anlägga stödkanter på de ny asfalterade gång- och cykelvägarna i Emmaboda 
tätort (ca: 7000 lm) ligger på ca: 140-150 000 kr  

Beslutsunderlag 
• Yttrande – Kostnadsförslag – Stödkanter gång- och cykelvägar i Emmaboda tätort

____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2021:11 
§ 82
Redovisning - Underhåll av vägskyltar

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige 2022-01-31 beslutades att tekniska kontoret skulle inventera och ta fram 
en underhållsplan för kommunens vägskyltar som skulle redovisas för kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige ansåg medborgarförslaget som besvarat 

Redovisning gällande underhåll av vägskyltar 
Denna arbetsuppgift ingår i den årliga skötseln och slutfördes i maj månad. 
I år drog det dock ut på tiden då leveransen av skyltar blev försenad.  
Årlig planering är att skyltar tvättas och byts ut där behov finns. 
Alla skyltar i Kommunen är inventerade och cirka 20 skyltar ska under hösten bytas ut. 
Skyltarna är beställda.  

Arbetsuppgiften med skötsel av vägskyltar sker årligen under vår- och höstperioderna då andra 
arbetsuppgifter minskar. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslå teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna teknisk service redovisning gällande inventering och underhållsarbete avseende 
vägskyltar 

att föreslå kommunstyrelsen godkänna redovisningen gällande inventering och underhållsarbete 
avseende vägskyltar 

____  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2023:28 

§ 83
Internkontrollplan – 2023

Bakgrund 
Sedan 2014, efter rekommendation av kommunrevisorerna har facknämnderna och 
avdelningarna under kommunledningskontoret gjort interna kontroller på sina verksamheter i 
syfte att höja kvaliteten. 
Olika år följs olika delar av verksamheterna upp. 

I internkontrollplanen anges vilka processer och rutiner som ska följas upp, vem som ska följa 
upp dessa och vem man rapporterar till samt frekvens och på vilket sätt uppföljningen ska ske. 
Eventuella avvikelser ska rapporteras och åtgärdas. Kontrollansvarig får inte själv kontrollera det 
ansvarsområde som den själv ansvarar för. 

Processer och rutiner som ska följas upp för Teknik- och fritidsnämnden - 2023 
• Fritidsavdelningen – Rutiner kring inlämnade redovisningar
• Bebyggda fastigheter – Kunskap om Teknisk service rutiner
• Kosten – Uppföljning av andelen ekologiskt
• Tekniska förvaltningen – Kännedom om brandskydd bland medarbetare

Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämnden har i dialog med tekniska kontoret kommit fram till processer och 
rutiner som ska internkontrolleras 2023. 

Konsekvensbeskrivning 
Internkontrollen säkerställer att arbetet utefter processer och rutiner som är framarbetade för 
tekniska kontoret efterföljs. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Internkontrollplan för Teknik- och fritidsnämnden – 2023
• Internkontrollplan för Teknik- och fritidsnämnden – 2023

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslag på internkontrollplan för teknik- och fritidsnämnden 2023 

att för kännedom översända beslutad Internkontrollplan för Teknik- och fritidsnämnden 2023 
till kommunstyrelsen 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:114 
§ 84
Inkommet nämndinitiativ - Projektgrupp för planering av ny simhall

Kent-Owe Johansson, (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ daterat 2022-10-03 

Sammanfattning av nämndinitiativ  
”Eftersom den gamla simhallen är utdömd föreligger således ett angeläget behov av en ny 
simhall. Ett beslut att bygga ny simhall, som är en av de största investeringar som en kommun 
kan göra. Detta med en projekteringstid på ca 3 år.  
En simhall åldras 4 gånger snabbare än till exempel en sporthall, således skulle man kunna se den 
nuvarande anläggningen som 200 år gammal.  
Följaktligen krävs en god planering, med mycket noggrann kravspecifikation, för vad man vill 
med den nya anläggningen. 

Det behövs också en väl sammansatt grupp av politiker och tjänstemän, samt företrädare för 
föreningslivet, som kan underlätta projektet samt undvika onödiga kostnader i framtiden. 

Gruppen skulle kunna kontakta Xylem för möjlig sponsring av cirkulations- och 
drivvattenpumpar. En betydande kostnad i en modern simhall. 

En behörighet för berörda tjänstemän att vid behov anlita extern expertis utan onödiga 
beslutsvägar samt medel för studiebesök av andra anläggningar.  

Slutligen vill jag anföra att jag  personligen gärna skulle ingå i en sådan grupp där jag vet att jag 
kan tillföra min erfarenhet i egenskap av före detta badmästare och simhallschef”. 

Kent Owe Johanssons (SD) förslag till beslut: Att godkänna detta förslag för fortsatt beredning 

Beslutsunderlag 
• Nämndinitiativ – Projektgrupp för planering av en ny simhall

____

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bifalla nämndinitiativet och ärendet lämnas över till förvaltningen för utredning för inom 6 
månader återkomma till nämnden med förslag till beslut  

att avslå nämndinitiativet 

att lämna nämndinitiativet utan åtgärd 

att ärendet behandlas inom ramen för ett redan pågående ärende 
____ 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) yrkar avslag på att bifalla nämndinitiativet, avslå nämndinitiativet och lämna 
nämndinitiativet utan åtgärd och yrkar bifall till att ärendet behandlas inom ramen för ett redan 
pågående ärende. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att teknik- och fritidsnämnden 
bifaller att nämndinitiativet ”Projektgrupp för planering av ny simhall behandlas inom ramen för 
ett redan pågående ärende. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet behandlas inom ramen för ett redan pågående ärende 
____  

Beslutet skickas till 
Kent-Owe Johansson (SD)  
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2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:7, TFN/2022:8 
§ 85
Inkomna delegationsbeslut

Parkeringstillstånd 
• Nummer – 484
• Nummer – 485
• Nummer – 486
• Nummer – 487
• Nummer – 488
• Nummer – 489
• Nummer - 490

Grävtillstånd 
• Bygdevägen/Nygatan - Emmaboda
• Safirstigen – Emmaboda
• Nybrogatan 7 – Emmaboda
• Fogdegatan 13 – Emmaboda
• Oskarsgatan 15 – Emmaboda

Tillstånd 
• Byggetablering – Inhägnat arbetsområde – Torggatan
• Marknad – Eriksmåla marknadsplats
• Power End of summer Meet- bilträff, utställning, marknad
• Valaffischering MP
• Emmaboda marknad (2022-09-10)
• Dragracingtävlingar – Emmaboda flygbana 2022-09-16 – 2022-09-18
• Valstuga – Bästa alternativet
• Valstuga – Centern
• Valstuga – Kristdemokraterna
• Valstuga – Moderaterna
• Valstuga – Socialdemokraterna
• Power Meet i neonparken Rasslebygd
• Familjedag 2022 – Centrumtorget
• Cirkus Bambino
• Midsommarfirande Broakulla ställplats & Camping
• Motorhistoriska dagen – ER-sjön
• Sensommarsalut och skrivsommar – Emmaboda
• Vaccinationsbuss på torget – Emmaboda

____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-10-25 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:21 

§ 86
Tekniska kontoret informerar

Dämningen Johansfors 
När konsekvensutredningen är klar förslag till åtgärd. Diskussion med Länsstyrelsen 

Sträva området  
Tekniska kontoret och Strävaföreningen sökt bidrag för ett utegym och fått detta beviljat. 

Eriksmåla rastplats 
Miljötillstånd inväntas, förhoppningsvis klart om ett par veckor 
Laddstationer – 16 ladd-stolpar varav två snabbladdare.  
Anläggning av en grillplats och lekplats.  
Toaletterna kommer att ses över.  
Turistcenter med en digital skylt.  
Plats för grå- och svartvatten. 
Kostnaderna ökat, så budgeten behöver ses över. 

Trafikverket  
Inbjudan skickad till Trafikverket för ett möte med teknik- och fritidsnämnden  kring väg 120 
och bron över järnvägen. 

Intensivsimskola 
I maj och i dec genomförs intensivsimskola. Man har även utökat med att genomföra en 
intensivsimskola under höstlovet. 

Julbelysning  
Förvaltningschefsgruppens förslag angående julbelysning 

• Adventsljusstakar – Tända förutsatt att det är ledbelysning
• Julgran utomhus eller motsvarande – Ingen släckning
• Julgran inomhus – Ingen släckning förutsatt att det är ledbelysning
• Julstjärnor – Ingen släckning förutsatt att det är ledbelysning
• Äldreboenden – Ingen släckning

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____  
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§ 87
Övrigt

Hans Ohlsson (M) 
Hur går tillståndsförfarandet till när det gäller julskyltningen i Emmaboda 
Svar: Ordförande i Lions söker tillstånd för julskyltningen mellan kl 15-17. 

Kent Owe Johansson (SD) 
Vem äger bankhuset i Emmaboda? Kan man göra något i fönstren så att det se trevligare ut? 
Svar: Fastighetsbolaget äger huset. Niclas Beermann tar med sig frågan. 

Rune Magnusson (-) 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-06 att den tillåtna hastigheten i Kimbramåla skulle ligga 
på 60 km/h. Nu är det 70 km/h, varför? 
Svar: Niclas Beermann undersöker och återkommer med svar. 

Var finns beslutet att ta bort 30-skyltarna på Järnvägsgatan i Emmaboda? 
Svar: Niclas Beermann letar upp beslutet och återkommer med svar. 
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  
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