
Sammanträdesprotokoll 1 (15) 
 Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2022-11-22 
 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2022-11-22, kl. 08:00 – 11:00 
  
Beslutande Anja Karlsson-Granlund (-) , 1:e v ordförande 
 Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
 Rune Magnusson (C) 
 Hans Olsson (M)  
 Annika Karlsson (S) 
 Niklas Hult 
 Gullvi Dahllöf (S) 
 Kent-Owe Johansson (SD) 
  
   
Övriga deltagande Shahram Behrouz, sekreterare  

 Niclas Beermann, teknisk chef 
 Hugo Kjellin, fastighetschef 
Mats Jonasson, chef teknisk service  
  

  
Utses att justera Gullvi Dahllöf (S) 
  
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Kommunhuset Emmaboda 2022-11-25 kl.: 13:30  
 
 
Underskrifter sekreterare   § 89 - § 96 
 Shahram Behrouz 
 

ordförande  
 Anja Karlsson Granlund (-) 
 

justerare  
  Gullvi Dahllöf (S) 
 
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse TFN/2022-11-22 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-22 
 
Datum för anslags 2022-11-25 Datum för anslags 2022-12-17 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
 
Underskrift  
 Lina Jonsson  
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Innehållsförteckning 
 
§ 89  Ekonomi 
 
§ 90  Införande av taxa och tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och   

trafikanordningsplaner på allmän mark 
 
§ 91  Avgifter, taxor och priser för teknik- och fritidsnämnden 
 
§ 92  Lokala trafikföreskrifter och utmärkning på väg 120 vid Emmaboda 
 
§ 93  Yttrande - Medborgarförslag - Lekplats bakom Folkets Hus i Åfors 
 
§ 94  Äskande om medel för fortsatt drift av kommunal bowlingsverksamhet fram 

till sommaren 2023 
 
§ 95  Inkomna delegationsbeslut 
 
§ 96  Tekniska kontoret informerar 
 
§ 97  Övrigt 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll 3 (15) 
 Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2022-11-22 
 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 
 

 TFN/2022:2 
§ 89 
Ekonomi 
 
Driftbudgetuppföljning för 2022 
 
2022-01-01 – 2022-10-31 Utfall Ackumulerad Avvikelse 
  Budget budget/utfall 
Central verksamhet -2 059 -2 145 86 
Bebyggda fastigheter -38 660 -36 174 -2 486 
Övriga fastigheter 1 625 671 954 
Gata/Park -13 418 -13 920 502 
Lokalvård -9 875 -11 001  1 126 
Fritid -4 637 -4 776 139 
Bad- och träningscenter -1 736 -1 852 116 
Kostenheten -14 722 -15 485 763 
TOTALT -83 483 -84 683 1 200 
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 
Tidigare investeringsbeslut 2022-10-25 430 000 
Ingående investeringsram 2022-11-01 0 
Summa 0 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 0 
 
Medel för Emmabo 1:408, akustik Mikaelsgården, på 500 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2023 
____  

 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
 
att medel för Emmaboda 1:408, akustik Mikaelsgården, på 500 000 kronor tas 

ur investeringsramen för 2023 
____  
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 Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2022-11-22 
 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 
 

 TFN/2023:11 
§ 90 
Införande av taxa och tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner på allmän mark 
 
Bakgrund 
Tekniska kontoret har undersökt hur andra kommuner arbetar med taxa och 
vitesföreläggande för grävtillstånd i allmän mark och resultatet av denna 
undersökning är att även Emmaboda kommun behöver införa dessa taxa och 
vitesföreläggande, då detta minskar förekomst av att företag och privatpersoner 
gräver utan tillstånd på kommunala gator. 
 
Ärendets beredning 
Förvaltningen har hämtat information från andra kommuner gällande arbetet med 
taxa och vite för grävtillstånd.  
Förvaltningen har även tillsammans med IT-strateg och IT-utvecklare undersökt 
digitala system för att effektivisera och underlägga för sökande och administratör 
av grävtillstånd. 
 
Sammanfattning 
Taxa och vitesföreläggande behöver införas för att ställa krav på rätt utförande och 
få ordning och reda gällande grävansökningar då det finns företag och 
privatpersoner som gräver på kommunala gator utan att anmäla detta vilket ger 
kommunen en ökad kostnad. 
 
Då handläggningen av grävtillstånd är administrativt tungrodd håller tekniska 
kontoret på att införa ett digitalt system för att effektivisera och underlätta för både 
sökande och administratörer som ska godkänna alla grävansökningar och 
trafikordningsplaner, ca 100–125 stycken per år.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Genom att arbeta i ett digitalt system effektiviserar man arbetet kring grävtillstånd.  
Då det innebär en kostnad för kommunen när företag och privatpersoner gräver på 
kommunal mark utan att göra någon anmälan, kommer införande av taxa och 
vitesföreläggande minska denna merkostnad. 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Införande av taxa och vitesföreläggande för grävtillstånd 

och trafikanordningsplaner på allmän mark 
• Taxa och vite för grävtillstånd i allmän mark 

____  
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 2022-11-22 
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Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden  
 

att godkänna införandet av taxa och tillämpning av vitesföreläggande för 
grävtillstånd och trafikanordningsplaner på allmän mark 

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige införa taxa och 

tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner på allmän mark  

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa och 

vite för grävtillstånd och trafikanordningsplaner på allmän mark 
____ 
 
Annika Karlsson (S) önskar en redaktionell förändring i dokumentet gällande 
moms och taxor för vitesföreläggande.  
 
Ordförande Anja Karlsson-Granlund (-) ställer sig tillsammans med nämnden 
bakom Annika Karlssons (S) begäran om redaktionella förändringar.   
 
Niclas Beermann får av nämnden mandat att göra redaktionella förändringar i 
dokumentet.  
 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 
att godkänna införandet av taxa och tillämpning av vitesföreläggande för 

grävtillstånd och trafikanordningsplaner på allmän mark 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige införa taxa och 

tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner på allmän mark  

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa och 

vite för grävtillstånd och trafikanordningsplaner på allmän mark 
____  

 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 TFN/2023:11 

§ 91 
Avgifter, taxor och priser för teknik- och fritidsnämnden 

 
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, kost och tomtpriser med mera. Vissa priser inom 
kostenheten regleras enligt KPI via socialnämnden. 
Teknik- och fritidsnämnd informerades om planerade höjningar av taxor, priser 
och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – 2023.  

 
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 

____  
 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 
 
att godkänna föreslagna höjningar av taxor, priser och avgifter för teknik- och 

fritidsnämnden 2023 samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Taxor, priser 

och avgifter för 
 teknik- och fritidsnämnden 2023.  
____ 

 
Niclas Beermann, teknisk chef, föredrar ärendet om avgifter, taxor och priser för 
teknik- och fritidsnämnden. 

 
Tilläggsyrkande: 
Jarkko Pekkala (S) yrkar på följande tilläggsyrkande 
att elavgifterna höjs till 50 kr.   
 
Propositionsordning 
Ordförande Anja Karlsson-Granlund (-) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas (S) 
tilläggsyrkande till beslut.  
 
Rune Magnusson (C), Hans Olsson (M), Annika Karlsson (S), Niklas Hult (S), 
Gullvi Dahllöf (S), Kent-Owe Johansson (SD) ställer sig bakom Jarkko Pekkalas 
(S) tilläggsyrkande.  
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Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Jarkko Pekkala (S) 
tilläggsyrkande till beslut.  
____ 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagna höjningar av taxor, priser och avgifter för teknik- och 

fritidsnämnden 2023 samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Taxor, priser 

och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023.  
 

   att    elavgifterna höjs till 50 kr.  
  ____  
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 TFN/2022:126 
§ 92 
Lokala trafikföreskrifter och utmärkning på väg 120 vid Emmaboda 
 
Bakgrund 
Det har uppmärksammats att utmärkningen av tättbebyggt område och 
hastighetsbegränsningarna inte stämmer med gällande lokala trafikföreskrifter på 
väg 120 i Emmaboda.  
 
Sammanfattning 
För att trafikföreskriften enligt teknik- och fritidsnämndens beslut 2019-12-11 
(0862:2020:6) ska bli rätt bör Trafikverket åtgärda detta omgående likaså flytta 
hastighetsgränsen enligt tidigare beslut. 
 
Tätbebyggt område 
Enligt 8062 2011-27 a Emmaboda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tätbebyggt område inom Emmaboda-Lindås; framgår det att Emmabodas västra 
gräns för tätbebyggt område ligger ca 75 m väster om korsningen väg 
120/Lindgatan, men utmärkningen av tätbebyggt område är placerad ca 575 m 
väster om nämnda korsning. Ansökan behöver skickas till Trafikverket Region 
Syd placerar utmärkningen av tätbebyggt område på rätt plats. 
 
Hastighetsbegränsning 
Enligt TRVTFS 2019:4 Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsningar på 
väg 120 i Kalmar län ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 120 vara 80 km/h. 
 
Enligt 0862 2011:27a Emmaboda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet inom Emmaboda-Lindås, är det 40 km/h inom Emmaboda 
tätbebyggda område. 
 
Utöver ovan nämnda föreskrifter så finns det följande lokala trafikföreskrifter för 
en sträcka med 60 km/h. 
 
Enligt 08TFS 2020:13 Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter på väg 
120 vid Emmaboda, Emmaboda kommun, där det är en sträcka mellan Emmaboda 
västra gräns för tätbebyggt område och 400 m väster om samma gräns är högsta 
tillåtna hastighet 60 km/h. 
 
Emmaboda kommun har uppmärksammat att hastighetsbegränsningarna är 
felutmärkta på väg 120 och vill att detta rättas till men samtidigt skulle de vilja att 
sträckan med 60 km/h inom tätbebyggt område tas bort.  
 
Sträckan med 60 km/h inom tätbebyggt område är bara 60 m och om denna 
sträcka togs bort skulle korsningen väg 12/Lindgatan också hamna inom 40 km/h 
och detta skulle gynna trafiksäkerheten i korsningen och även framkomligheten 
för trafiken till och från industrin norr om väg 120 skulle bli lättare.  
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De lokala trafikföreskrifterna med befintlig och ändrad utmärkning rör både 
Trafikverket Region Syd och polismyndigheten som remissinstans och bara 
Trafikverket som ansvarig för utmärkning så skickas alla delar i denna ansökan till 
både Trafikverket och Polisen. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Lokala föreskrifter och utmärkning på väg 120 vid 

Emmaboda  
• Karta – Nuvarande utmärkning 
• Karta – Nytt förslag på utmärkning 
• Trafikföreskrift beslutad 2019-12-11 om högsta tillåtna hastighet inom 

Emmaboda-Lindås 
____   
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden  

 
Teknik och fritidsnämnden beslutar 

 
att  hos Trafikverket Region Syd ansöka om att utmärkningen av tättbebyggt 

område och hastighetsbegränsningar placeras på rätt plats på väg 120 i 
Emmaboda, så att de stämmer överens med gällande lokala 
trafikföreskrifter. 

____   
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 TFN/2022:38 

§ 93 
Yttrande - Medborgarförslag - Lekplats bakom Folkets Hus i Åfors 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-24 § 15 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då 
kommunen inte har rådighet över fastigheten där Åfors Folkets Hus ligger.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-10 § 87 att ärendet återremitteras till teknik- 
och fritidsnämnden för att utreda möjligheten till att återskapa en lekplats i Åfors 
 
Yttrande framskrivet inför beslut i Teknik- och fritidsnämnden 2022-03-24 
och Kommunstyrelsen 2022-05-10 
Kommunen äger inte fastigheten där Folketshus ligger.   
Teknisk Service har genom åren klippt gräsytan och bytt ut någon gunga, tagit 
bort klätterställningen då den var både gammal och utsliten vilket gjorden den 
farlig att klättra i. Då något skriftligt avtal inte går att finna har detta arbete utförts 
enligt någon gammal muntlig överenskommelse där kommunen sköter gräsytorna 
mot att allmänheten får nyttja utrustningen. 
Det finns idag en fin lekutrustning vid Eriksmåla skola som renoverades och 
utrustning byttes ut för cirka tre år sedan. Denna lekplats kan utnyttjas av 
allmänheten på kvällar och helger.  
Uppskattad kostnad för en lekställning, en gungställning och en fjädergunga ink 
schakt arbete montering = 150 000: - 
Behovet att byta ut lekutrustning på skolor och förskolor är betydligt större än att 
bygga en ny lekplats de närmaste åren då utrustningen används och slits mer där. 
 
Komplettering till yttrande 
Emmaboda kommun äger inte någon mark i Åfors. Detta innebär att man inte har 
någonstans att återskapa en lekplats utan att arrendera mark. 
   
Ett alternativ kan vara att kommunen informerar Folkets Husföreningen om 
möjlighet att ansöka om sponsring/bidrag från näringslivet, organisationer och 
Emmaboda kommun för att kunna återskapa en lekplats bakom Åfors Folkets Hus.  

 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Lekplats bakom Folkets hus i Åfors 
• TFN 2022-03-24 § 15 – Yttrande – Medborgarförslag – Bygg en lekplats 

bakom Folkets hus i Åfors 
• KS 2022-05-10 § 87 – Beslut – Medborgarförslag – Bygg en lekplats bakom 

Folkets Hus i Åfors 
• Yttrande – Medborgarförslag – Lekplats bakom Folkets hus i Åfors 

____ 
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Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

 
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgaförslaget Bygg en lekplats bakom Folkets Hus i Åfors då 
Emmaboda kommun inte har rådighet över marken bakom Åfors Folkets 
Hus samt inte äger någon annan mark i Åfors samt 

 
att uppdra till tekniska kontoret att informera Åfors Folkets Husförening om 

inkommet medborgarförslag samt informera dem om möjlighet att ansöka 
om sponsring/bidrag från näringslivet, organisationer och Emmaboda 
kommun för att kunna återskapa en lekplats bakom Åfors Folkets Hus 

____  
 

Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar avslag på beredningens två att-satser till förmån för ett 
eget förslag. 
 
Jarkko Pekkala (S) föreslår: 
att bifalla medborgarförslaget ”Bygg en lekplats bakom Folkets Hus i Åfors” 
under förutsättning att Åfors folkets hus upplåter marken. 

  
Propositionsordning 
Ordförande Anja Karlsson-Granlund (-) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas (S) 
förslag till beslut. 
 
Rune Magnusson (C), Hans Olsson (M), Annika Karlsson (S), Niklas Hult (S), 
Gullvi Dahllöf (S), Kent-Owe Johansson (SD) ställer sig bakom Jarkko Pekkalas 
(S) förslag till beslut.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Jarkko Pekkalas (S) förslag till 
beslut.  
____ 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla 

medborgarförslaget ”Bygg en lekplats bakom Folkets Hus i Åfors” under 
förutsättning att Åfors folketshus upplåter marken. 

____  
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  TFN/2022:123 
§ 94  
Äskande om medel för fortsatt drift av kommunal bowlingsverksamhet fram 
till sommaren 2023.  
 
Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har under år 2021 genomfört tre upphandlingar för att få 
en entreprenör att driva bowlinghallen, men inga giltiga anbud har inkommit.  
 
Tekniska förvaltningen har fått 500 000 kr för att driva bowlingen under år 2022, 
och detta för att få tid till att handla upp en aktör till år 2023. Efter en välbehövlig 
genomgång av anläggningen under första halvåret har fokus legat på att under 
hösten 2022 lyssna av intresset för en förnyad upphandling. Då inget konkret 
intresse funnits, har nu anläggningen lagts ut för uthyrning istället för 
upphandling.  
 
Intresset blev som förväntat ett helt annat för uthyrning, men det är osäkert om det 
är möjligt att hyra ut från 1 januari 2023. För att köpa tid och därmed säkerställa 
en hyresgäst kan det finnas behov av ytterligare sex månaders driftpengar.  
 
Förvaltningens roll 
Tekniska förvaltningen anser att bowlinghallen bör hållas öppen med respekt för 
en kontinuitet fram till att en hyresgäst kan ta över anläggningen i egen regi. 
Förslaget är att hålla öppet i samma koncept som under år 2022, med öppettider 
enligt nedan:  
 
Förslag på öppettider:  Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

  14 – 20  14 – 20  14 – 20  14 – 20  14 – 20  
 

Konsekvensbeskrivning 
Att bedriva bowlingen fram till sommaren år 2023 med samma koncept som under 
år 2022 blir kostnaden 250 000 kr.  
____ 

Teknik- och fritidsnämndens bredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden besluta 
 

 Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 

att  hos kommunstyrelsen äska om 250 000 kronor för fortsatt drift av 
bowlingverksamheten fram till sommaren 2023 underförutsättning att inte 
någon hyresgäst tillträtt 2022-12-31. 

____ 
 
 
 
 
  



Sammanträdesprotokoll 13 (15) 
 Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2022-11-22 
 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 
 

 TFN/2022:7, TFN/2022:8 
§ 95 
Inkomna delegationsbeslut 

 
Parkeringstillstånd 
• Tillstånd – Nr 495 

 
Grävtillstånd 
• Södra Lindåsgatan 70 – Lindås 
• Ametiststigen 10 – Emmaboda 
• Topasstigen 9 – Emmaboda  
• Dalgatan 10 – Emmaboda  
• Bäckgatan – Emmaboda 
• Östra Sveagatan 3 – Emmaboda  
• Järnvägsgatan – Emmaboda – EBA-området  

 
Tillstånd 
• Tornkran – Stenbergsvägen 7 Emmaboda 
• Penninginsamling – Ambulans på väg till Ukraina 
• Byggbelamring – Byggarbetsplats på inhägnat arbetsområde Rådhusgatan – 

Emmaboda  
• Skördemarknad i området kring Långasjö kyrka 

____  
 
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 
 2022-11-22 
 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 
 

   TFN/2022:21 
  

§ 96 
Tekniska kontoret informerar 
 
Hugo Kjellin, fastighetschef informerar om följande: 
 
• Emmaboda kommun har gått med i ett projekt om att etablera ladd-

infrastruktur i hela Kalmar län.  
• Nytt Helpdesk med nya funktioner.  

 
Niclas Beermann, teknisk chef, informerar om följande: 
• Bowlingen: Ambition om att vara klar till 31 december.  
• Simhallen: Projekteringsfasen på gång. 
• Eriksmåla rastplats: Första spadtaget måndag den 5 december kl. 13:00.  
• Eriksmåla förskola: Upphandling pågår 
• Dämning i Broakulla/Johansfors: Konsekvensutredning snart färdigt, tittar på 

åtgärd tillsammans med länsstyrelsen 
• Solcellspark: Möjligheten till solcellspark i anslutning till Bjurbäckens 

förskola och Glas Factory utreds. 
• Handelsplats vid bad-och träningscenter.  
• Julmarknad 27 nov kl. 15-17. 

 
____ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____  
 
 



Sammanträdesprotokoll 15 (15) 
 Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 
 2022-11-22 
 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 
 

   TFN/2022:12 
  

§ 97 
Övrigt 
 
Följande lyfts:  
• Jarkko Pekkala (S) frågar om det funnits synpunkter gällande snöfallet av 

kommuninvånarna, då kontaktuppgifter om vem som är ansvarig för 
snöröjningen är svår att hitta på kommunens hemsida.  

 
• Annika Karlsson (S) skickar två medskick från tillgänglighetsrådet 

− Grusa mer framför bankautomaten på Järnvägsgatan då det oftast är halt. 
− Parkeringen för rörelsehindrade mellan gamla arbetsförmedlingen och 

systembolaget dåligt uppmärkt, skylten behöver bli mer synlig.  
 
• Rune Magnusson (C) observerar nämnden på att flera klagat på att man kör 

alldeles för fort i vissa bostadsområden mellan Emmaboda och Lindås.  
 
• Hans Olsson (M) lämnar synpunkter om snöskottning på enskilda vägar.  

 
____  

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