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Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Moberg, Kommunhuset Emmaboda  2022-03-24,  08:00 – 12:00  

Beslutande Jarkko Pekkala (S) ordförande 
Rune Magnusson (C)  
Hans Olsson (M) 
Anja Karlsson-Granlund (-) 1:e v ordförande 
Annika Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Camilla Johansson (S) 
Kent-Owe Johansson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Niclas Beermann, förvaltningschef 
Agneta Turnstedt Nyström, förvaltningsekonom 
Hugo Kjellin, fastighetschef 
Mats Jonasson, chef teknisk service, § 14, § 15, § 16 
Peter Lindberg, fastighetsförvaltare, § 17 

Utses att justera Hans Olsson (M) 
Justeringens plats och 
tid 

Kansliavdelningen, Kommunhuset, Rådhusgatan 2, Emmaboda 
2022-03-29, kl 15:00 

Underskrifter 
sekreterare Paragrafer   12 – 19 

ordförande 

Lena-Limslätt Petersson 

 justerande 

Jarkko Pekkala (S) 

Hans Olsson (M) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 2022-03-24  

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-03-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-04-22 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 
Lena Limslätt-Petersson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 12 Ekonomi
§ 13 Äskande om utökad budgetram gällande investeringsmedel för markberedning

på fastigheten Nötskrikan 6 
§ 14 Yttrande – Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar
§ 15 Yttrande – Medborgarförslag – Bygg en lekplats bakom Folkets hus i Åfors
§ 16 Svar – Nämndinitiativ – Hundrastgård vid fotbollsplanen
§ 17 Socialdemokraternas frågor angående renovering av Bjurbäcksskolans

högstadium 
§ 18 Inkomna delegationsbeslut
§ 19 Tekniska kontoret informerar
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TFN/2022:2 
§ 12
Ekonomi

Driftbudgetuppföljning 
2022-01-01 – 2022-02-28 Utfall Ackumulerad 

budget 
Avvikelse 

budget/utfall 
Central verksamhet -294 -313 19 
Bebyggda fastigheter -7 721 -8 134 413 
Övriga fastigheter 127 111 16 
Gata/park -5 155 -5 427 272 
Lokalvård -1 901 -2 107 206 
Fritid -2 420 -2 589 169 
Bad- och träningscenter -230 -368 138 
Kostenhet -2 835 -3 108 273 
TOTALT -20 427 -21 933 1 506 

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 
Ingående investeringsram 2022-02-01 4 395 000 
Duvemåla, infrastruktur (parkering m.m.) 270 000 
Asfaltering Kedjegatan Emmaboda 500 000 
Gatubelysning, generationsskifte, separering 1 000 000 
Spinningcyklar B&T 100 000 
Bottensug till simbassäng 50 000 
Möbler till kommunförrådet, Teknisk service 60 000 
Summa 1 980 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 2 415 000 

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet. 

att  medel för – Duvemåla, infrastruktur (parkering m.m) på 270 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Asfaltering Kedjegatan Emmaboda på 500 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Gatubelysning, generationsskifte, separering på 1 000 000 kronor tas 
ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Spinningcyklar Bad- och träningscenter på 100 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 
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att  medel för – Bottensug till simbassängen på 50 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Möbler till kommunförrådet, Teknisk service på 60 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet. 

att  medel för – Duvemåla, infrastruktur (parkering m.m) på 270 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Asfaltering Kedjegatan Emmaboda på 500 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Gatubelysning, generationsskifte, separering på 1 000 000 kronor tas 
ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Spinningcyklar Bad- och träningscenter på 100 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Bottensug till simbassängen på 50 000 kronor 
tas ur investeringsramen för 2022 

att  medel för – Möbler till kommunförrådet, Teknisk service på 60 000 kronor 
 tas ur investeringsramen för 2022. 
____ 
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TFN/2022:35 
§ 13
Äskande om utökad budgetram gällande investeringsmedel för
markberedning på fastigheten Nötskrikan 6

Fastigheten Nötskrikan 6 har sedan tidigare utpekats som det slutliga alternativet till 
kommunens nya blåljushus. Enligt tidigare beslut i Teknik- och fritidsnämnden ska 
kostnaden för markberedning läggas på avgiften kopplat till tomträttsavtalet. 
Vidare, för att säkerställa garantier för ett färdigt blåsljushus ingick markberedningen 
i den totala entreprenaden för projektet, vilket innebär att tomträttsavtalet först skrivs 
under när kostnaderna för markberedningen har uppstått. 

Ärendets beredning 
Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med EMFAB, deras konsulter och 
projektets entreprenörer. 

Ekonomiska konsekvenser 
Entreprenören för projektet med Blåljushuset är nu färdiga med själva 
markberedningen vars kostnad uppgått till 2,8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse –Äskande om utökad budgetram gällande investeringsmedel för

markberedning på fastigheten Nötskrikan 6
• TFN 2021-03-25 §30 Tomträttsavtal för fastigheten Nötskrikan 6

____ 

Teknik och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att  hos kommunfullmäktige äska om utökad budgetram gällande investeringsmedel 
med 2,8 miljoner kronor för markberedning på fastigheten Nötskrikan 6 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utöka budgetramen med 
2,8 miljoner kronor gällande investeringsmedel för markberedning på fastigheten 
Nötskrikan 6. 

 Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att  hos kommunfullmäktige äska om utökad budgetram gällande investeringsmedel 
med 2,8 miljoner kronor för markberedning på fastigheten Nötskrikan 6 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utöka budgetramen med 
2,8 miljoner kronor gällande investeringsmedel för markberedning på fastigheten 
Nötskrikan 6. 

____ 
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TFN/2022:37 
§ 14
Yttrande – Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar

Sammanfattning – Medborgarförslag 
Förslagsställaren menar att landskapet förändras, det märks redan av 
klimatförändringar som påverkar både natur och människor på olika sätt.  
Vilda bin och andra insekter hotas av utrotning. En av orsakerna är att ängsmarker 
har försvunnit. Detta går att påverka och förändra. Varför inte börja nu, finns ingen 
anledning att vänta. Samtidigt som man bevarar och utvecklar ett rikt växt- och 
djurliv får kommuninvånarna en fantastisk möjlighet att uppleva, njuta och lära om 
vilda blommor och insekter. Detta kan bli ett värdefullt pedagogiskt verktyg där 
förskola, grundskola och olika föreningar och äldreomsorgen på olika sätt kan vara 
engagerade. 
Förslagsställaren föreslår att Emmaboda kommun omvandlar några av gräsytorna till 
blommande ängar. Kanske även ta vara på några av vägkanter och kraftledningsgator. 
Ett enkelt och förhållandevis billigt projekt för att kunna bibehålla den biologiska 
mångfalden som vi faktiskt är beroende 

Yttrande 
Tekniska kontoret är med i ett Pollineringsprojekt med bidrag från LONA, som ligger 
inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen och som gynnar pollinatörer och 
pollinering. Bidrag har även sökts via Länsstyrelsen för att skapa ett antal mindre ytor 
där ängsfröblandningar och insektshotell ska anläggas. 
Vidare finns det några större gräsytor som klipps en gång per år i syfte att låta växter 
fröa av sig. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar
• Yttrande – Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att  anta yttrandet på medborgarförslaget – Omvandla gräsytor till blomstrande ängar 
och ta det som sitt eget 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet på 
medborgarförslaget – Omvandla gräsytor till blomstrande ängar och anse 
medborgarförslaget som besvarat.  

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) yrkar att ärendet hänskjuts till nästkommande nämndsmöte och 
att förslagsställaren bjuds in för att presentera sitt ärende. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer teknik- och fritidsnämndens berednings förslag till beslut mot 
Jarkko Pekkalas (S) förslag till beslut mot varande och finner att teknik- och 
fritidsnämnden bifaller Jarkko Pekkalas förslag till beslut. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet hänskjuts till nästkommande nämndsmöte och att förslagsställaren bjuds 
in för att presentera sitt ärende. 

____  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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TFN/2022:38 
§ 15
Yttrande – Medborgarförslag – Bygg en lekplats bakom Folkets Hus i Åfors

Sammanfattning – Medborgarförslag 
Förslagsställaren skriver att för fem år sedan fanns det en sliten klätterställning och 
två gungor vid Folkets hus i Åfors. Något år senare plockades klätterställningen bort 
på grund av att den var så sliten. Det har inte kommit upp någon ny. Behovet av en 
tillgänglig lekplats är stort. 
Planerna på att rusta upp lekplatsen vid rondellen vid väg 25 är positivt men kommer 
inte de boende i området till gagn eftersom det är långt bort från samhället och man 
måste korsa vältrafikerade vägar. Även dålig miljö med mycket förorenad luft. 
Lekparken vid Stampadammen i Broakulla kan vara en målbild. 
Lägg gärna till ett litet utegym för föräldrar. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs en lekplats vid Folkets hus i Åfors samt ett 
utegym för föräldrar. 

Yttrande 
Kommunen äger inte fastigheten där Folkets hus ligger. Teknisk Service har klippt 
gräsytan och bytt ut någon gunga genom åren, klätterställningen har tagits bort då den 
var farlig och utsliten. Detta arbete har utförts under många år troligen med någon 
gammal muntlig överenskommelse om att kommunen sköter grönytan mot att 
allmänheten får nyttja utrustningen. Något skriftligt avtal går ej att finna. 
Det finns en fin lekutrustning vid Eriksmåla skola som renoverades/byttes ut för cirka 
tre år sedan, vilken är öppen för allmänheten att använda kvällar och helger. Behov 
av att byta ut lekutrustning på skolor och förskolor är mycket stort varför 
nybyggnation av lekplatser inte prioriteras under de närmaste åren. 

Konsekvenser 
Uppskattad kostnad för en lekställning, en gungställning och en fjädergunga inkl 
schaktarbete och montering uppgår till 150 000 kronor. 

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

____  

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att  anta yttrandet på medborgarförslaget – Lekplats bakom Folkets hus i Åfors och 
ta det som sitt eget 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-
förslaget då kommunen inte har rådighet över fastigheten där Folkets hus i Åfors 
ligger. 
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Teknik- och fritidsnämnden 

att  anta yttrandet på medborgarförslaget – Lekplats bakom Folkets hus i Åfors och 
ta det som sitt eget 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-
förslaget då kommunen inte har rådighet över fastigheten där Folkets hus i Åfors 
ligger. 

____  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TFN/2022:32 
§ 16
Svar – Nämndinitiativ – Hundrastgården vid fotbollsplanen

Sammanfattning nämndinitiativ 
Ett nämndinitiativ har lämnats in av Kent-Owe Johansson (SD) avseende 
hundrastgården vid fotbollsplanen. 
Efter ett antal turer gällande skötsel av hundgården och att avstyrka eventuell rivning 
av densamma. Avslaget att avlöna en person för skötsel av anläggningen föranleder 
därför att jag hemställer följande: 

• Tillstyrka en renovering av grindar och staket
• Genomföra en upprustning av hundgårdens ytskikt med ett gruslager för

dränering av urin med mera
• Samtidigt grusa uppfarten till hundgården och avgränsa halva sträckan med en

vägbom för att undvika bilkörning ända fram. Marken närmast hundgården är
mycket sank och första delen av infarten används som parkering

• Återställa tidigare belysning med tidur
• Tillhandahålla bajspåsar, sopsäckar och spadar
• Sätta upp tydliga anslag och förhållningsregler för allas trevnad

Det jag har kommit fram till efter att ha pratat med ett antal hundägare på plats är att 
man har kommit fram till en egen lösning utan avlönad personal. 

Ärendets beredning 
Nämndinitiativet diskuterades vid teknik- och fritidsnämndens beredning 2022-03-10 
där man uppdrog till förvaltningen att skriva ett svar på nämndinitiativet. 

Svar 
Under 2021 inkom ett medborgarförslag gällande Skötsel och iordningställande av 
hundrastgården vid Emmaboda simhall. Ärendet utreddes och yttrande samt förslag 
till beslut överlämnades till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 21 att hundrastgården även 
fortsättningsvis ska skötas enligt beslut fattat av Teknik och fritidsnämnden 2010- 
05-05 § 44.

”Teknik och fritidsnämnden beslutade att en markyta på 15x30 meter och
stängselmaterial med en höjd av ca 1,3 meter tillhålls i Rasslebygd. Uppsättning av
stängslet ombesörjes av medborgare och skötsel och underhåll av hundrastgården
ombesörjes kontinuerligt av medborgaren”.

Med anledning av detta beslut anser Tekniska kontoret att ärendet som berörs av 
initiativet redan är åtgärdat och avslutat. 

Beslutsunderlag 
• Nämndinitiativ – Hundrastgård vid fotbollsplanen – Kent-Owe Johansson (SD)
• Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige 2022-02-28 § 21 – Besvarande av

medborgarförslag - Hundrastgården vid Emmaboda simhall
• Svar – Nämndinitiativ – Hundrastgård vid fotbollsplanen – Kent-Owe Johansson

(SD)
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Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att  lämna nämndinitiativet – Hundrastgård vid fotbollsplanen utan åtgärd med 
motiveringen att ärendet som berörs av initiativet redan är åtgärdat och avslutat. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att beslut enligt ovan 

att  lämna nämndinitiativet – Hundrastgård vid fotbollsplanen utan åtgärd med 
motiveringen att ärendet som berörs av initiativet redan är åtgärdat och avslutat. 

____  
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TFN/2022:46 
§ 17
Socialdemokraternas frågor angående renovering av Bjurbäcksskolans
högstadium

• Ta del av de risk- och konsekvensanalyser som är gjorda i samband med
planering av ombyggnationen.
Svar: Finns ej, för tidigt i processen. För att vara tydliga pratar vi om analyserna
som samordnas av BAS-P under projekteringen som börjar vecka 8.
Verksamhetens analyser hänvisar vi till Bildning.

• Se övergripande analys som är gjord men även enskilda analyser som är gjorda
för varje enhet/block, exempelvis hemkunskap, grundsärskola, slöjd, elevhälsa,
fritidsgård, NO, SO, språk etc.
Svar: Finns ej, för tidigt i processen.

• Vilka parter har deltagit i dessa analyser för att försäkra att samverkan är gjord
med alla de parter som bör ha insyn i ärendet? Ex representanter för berörda
personalgrupper, fackföreningar, tillgänglighetsråd, elevråd, arbetsgivare,
arkitekt.
Svar: Se ovan.

• När och i vilket skede i processen har dessa parter bjudits in för deltagande?
Svar: Se ovan.

• Hur är skolan disponerad i nuläget, antalet salar, antalet salar per enhet/block,
dess placering och de är placerade när bygget är klart?
Svar: Bör redovisas av Bildning.

• Ritning av skolan nu och ritning när skolan är klar.
Svar: Bilaga på befintlig skola bifogas, ritning på klar skola ej färdig.

• Vilka avvägningar har gjorts, hur man resonerat från olika håll för att komma
fram till beslut om är tagna?
Svar: Behöver preciseras då alla avvägningar och beslut bör inte redovisas p g a.
tiden det skulle ta i anspråk.

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar  

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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TFN/2022:9 
§ 18
Inkomna delegationsbeslut

Grävtillstånd 
• Kedjegatan – Emmaboda
• Utvägen 10 – Emmaboda
• Utvägen 6 – Emmaboda
• Granitvägen 4 – Emmaboda
• Rasslebygd 147 – Emmaboda
• Plangatan – Emmaboda

Yttrande 
• Yttrande – Ansökan om utsättning av blomlådor Kvarnvägen 26 - Broakulla

____  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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TFN/2022:21 
§ 19
Tekniska kontoret informerar
• Information – Budgetberedning 2023
• Personal – Lokalvårdschef. MEX-strateg. Bowling
• Covid – Äldreboende öppnat upp igen. Hemarbete mars månad ut

Fortsatt tuff situation för kostenheten med hård belastning från och till
• Silos
• Gula Magasinet
• Bidrag till tjänst från SISU
• Uppsägning avtal
• Svar på fråga från Rune Magnusson (C) angående 30-skyltar i Emmaboda tätort
• Marknadsföring av intressanta projekt – Solgläntan. Högstadiet. Eriksmåla

rastplats. Brandstationen
• Rune Magnusson (C) undrar om kommunens personal kör kommunens bilar

enligt ECO-Driving

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____   
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