
PROTOKOLL 1 (4) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams, kl. 11:00 – 11:20 

Beslutande Anja Karlsson-Granlund (BA) ordförande 
Rune Magnusson (C) 
Hans Olsson (M) 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S),  
Niklas Hult (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Bo Mårtensson (SD) 

Övriga deltagande Niclas Beerman, förvaltningschef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Agneta Turnstedt-Nyström, förvaltningsekonom 

Utses att justera Rune Magnusson (C) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-01-28, 15:00 

Underskrifter sekreterare Paragraf 12 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Anja Karlsson-Granlund 

justerare 
Rune Magnusson 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum för anslags 2021-01-28 Datum för anslags 2021-02-19 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt Petersson 



PROTOKOLL 2 (4) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 12 Beslut om upphandling av ny hyresgäst för bowlinganläggning och
restaurang 



PROTOKOLL 3 (4) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr TFN/2021:34 

Beslut om upphandling av ny hyresgäst för bowlinganläggning och 
restaurang 

Bakgrund 
Den kommunägda bowlinganläggningen och restaurangen på Nöjesindustrin har 
sedan våren 2020 varit utan avtal och drivs för tillfället av kommunen själva. 
Under tiden så sker en renovering av bowlinganläggningen i syfte att säkerställa 
en välfungerande anläggning för seriespel såväl som för allmänheten i stort. 
Parallellt med detta pågår iordningställande av duschutrymmen och andra 
nödvändiga åtgärder kopplat till brandskydd och utrymning. 

Aktuellt 
Tanken är att anläggningen och restaurangen ska kunna hyras ut på nytt med start 
efter sommaruppehållet. För att ge en framförhållning till en ny hyresgäst är det nu 
läge att gå ut med en upphandling. Då uttalat intresse finns hos politiker i Teknik- 
och fritidsnämnden är det lämpligt att använda sig av en upphandlare från annan 
kommun i upphandlingsförfarandet. Detta för att säkerställa att processen blir så 
opartisk som möjligt. 

Förvaltningens roll 
Flera aktörer har varit inblandade i att säkerställa bowlinganläggningen: 

• Professionell tekniker med kunskap om bowlinganläggningen specifikt har
varit på plats och kommer så fortsatt finnas till hands efter behov.

• Personal från Nybro bowling har varit på plats och hjälpt till med
underhåll och inställningar.

• Auktoriserad besiktningsman har varit på plats för att säkerställa seriespel.
• Personal och medlemmar från Bowlingklubben har utbildats i service av

anläggningen.

Konsekvensbeskrivning 
Att hitta en hyresgäst och där med att säkerställa en kontinuitet av 
bowlinganläggningen och restaurangen gynnar kommunens invånare såväl som 
andra besökande.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Beslut om upphandling av ny hyresgäst för

bowlinganläggning och restaurang
____ 



                   PROTOKOLL                  4 (4)  
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-01-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att snarast handla upp en ny hyresgäst 

till bowlinganläggningen och restaurangen med start efter sommaruppehållet. 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att upphandlare från annan kommun ska 

medverka i upphandlingsförfarandet 
 ____ 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att snarast handla upp en ny hyresgäst 

till bowlinganläggningen och restaurangen med start efter sommaruppehållet. 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att upphandlare från annan kommun ska 

medverka i upphandlingsförfarandet 
____ 
 
Beslutet översändes till 
Kommunstyrelsen 
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