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§ 46  Dnr TFN/2021:2 
 
Ekonomi 
 
Driftbudgetuppföljning för 2021 
2021-01-01 – 2021-04-30 Utfall Ackumulerad  

budget 
Avvikelse -  

budget/utfall 
Central verksamhet -751 -617 -134 
Bebyggda fastigheter -17 954 -15 594 -2 360 
Övriga fastigheter 163  177 -14 
Gata/park -6 511 -6 988 477 
Städ -3 510 -3 841 331 
Fritid -1 451 -1 685 234 
Bad- och träningscenter -1 133 -723 -410 
Kostenhet -5 689 -5 958 269 
TOTALT -36 836 -35 231 -1 605 
    

Investeringsuppföljning för 2021 – Investeringsram för 2021 är 5 500 000 kronor. 
Driftöverskott 2020 – 3 100 000 kronor. 
Tidigare investeringsbeslut   
2020-10-28 110 000 
2021-02-01 70 000 
2021-02-18 1 720 000 
2021-03-25 2 065 000 
2021-03-25 250 000 
2021-04-29 260 000 
Ingående investeringsram 2021-05-01 4 125 000 
Busshållplatser, 7 stycken 250 000 
  
Summa 250 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2021 3 875 000 

____ 
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet  

   ____ 
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Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet  
 
att  ur investeringsramen överföra 250 000 kronor till 7 stycken busshållplatser  

  ____ 
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§ 47 TFN:2021:22   300 

Yttrande – Medborgarförslag – Bygg en padeltennishall/bana 

Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit med att Emmaboda kommun borde bygga en 
padeltennishall/bana. Detta p g a att sporten är populär och att det inte finns så 
mycket annat att göra än att spela fotboll och träna på gym. Föreslagen placering är 
på grönområdet vid motionsslingan i anslutning till Bad- och träningscenter. 

Ärendets beredning 
Tekniska förvaltningen har hanterat ärendet 

Yttrande 
Det finns till idag redan två inomhusanläggningar och en utomhusanläggning i 
Emmaboda, och det är fler på gång. Det finns därmed ingen anledning till att 
kommunen ska bygga egna banor. 

Konsekvensbeskrivning 
Padel som sport är bra för människans hälsa och därmed en viktig del i att få 
allmänheten att röra på sig i större utsträckning, om möjligt. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Bygg en padeltennishall/bana
• Yttrande – Medborgarförslag – Bygg en padeltennishall/bana

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att behovet av padeltennishall/bana redan är uppfyllt av andra aktörer 

att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Bygg en padeltennishall/bana 
och ta det som sitt eget 

att översända yttrandet på medborgarförslaget – Bygg en padeltennishall/bana till 
kommunstyrelsen  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 
medborgarförslaget – Bygg en padeltennishall/bana som besvarat 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att behovet av padeltennishall/bana redan är uppfyllt av andra aktörer  
 
att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Bygg en padeltennishall/bana 

och ta det som sitt eget 
 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Bygg en padeltennishall/bana till 

kommunstyrelsen  
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 

medborgarförslaget – Bygg en padeltennishall/bana som besvarat 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 TFN:2021:21 300 
 
Yttrande – Medborgarförslag – Upprustning av stora parkeringen vid 
Johansfors skola 
 
Bakgrund 
2019 önskade bildningsförvaltningen att det skulle sättas upp belysning vid 
parkeringsplatsen Johansfors skola samt att den skulle grusas upp och restaureras i 
sin helhet. Man önskade också ett övergångställe samt sänkt hastighet utanför 
skolan. Tryggheten skulle öka för de anställda samt för de som parkerar sina bilar 
på parkeringsplatsen. 
Återvinningstationen (FTI : förpackning och tidningsinsamling) ligger inte inom 
tekniska kontorets ansvarsområde. 
 
Efter diskussion mellan tekniska kontoret, bildningsförvaltningen och Emmaboda 
Energi beslutades att två lampor skulle sättas upp samt grusa och fixa till 
parkeringen vid Landsvägen. 2020 grusades och sladdades ytan igen för att få bort 
hjulspår och sättningar som uppkommit då Emmaboda energi gjorde tryckningar 
under Landsvägen. 
 
Yttrande 
Landsvägen i Broakulla tillhör Trafikverket som genomförde en landsomfattande 
översyn av hastigheterna på det statliga vägnätet i landet.  
Översynen ”Rätt fart i staden” gjordes för att få en tydlighet i hela landet och trädde 
i kraft i RDT 2020-04-04. Tekniska kontoret framförde bildningsförvaltningens 
önskemål om övergångställe samt lägre hastighet till 30 km/h på denna sträcka till 
Trafikverket.  Enligt Trafikverket passerar barnen Landsvägen till skolan/Alsbo-
hallen vid Folkets hus där gång- och cykelvägen ansluter till och från samhället, 
även där blev det hastighetssänkning. Upprepade hastighetsändringar samt en lång 
sträcka med 30 km/h skulle innebära motsatt effekt enligt studie från Trafikverket. 
Någon hastighetssänkning är således inte aktuell. 
 
Parkeringen som är asfalterad innan skolan/Alsbohallen är till för föräldrar som ska 
lämna barnen i skolan och besökare till Alsbohallen, för att inte barnen ska behöva 
passera Landsvägen och utsättas för trafikfara.  
 
Någon mer in/utfart är inte aktuellt då det inte ökar trafiksäkerheten. Att det upplevs 
rörigt vid återvinningsstationen beror troligtvis på att personer som ska slänga 
förpackningar inte parkerar på parkeringsplatsen utan stannar så nära mollocken 
som möjligt.  
 
Löpande underhåll av parkeringen/grusytan utförs av teknisk service. 
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Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag – Upprustning av parkeringen vid Johansfors skola 
• Yttrande – Medborgarförslag – Upprustning av parkeringen vid Johansfors 

skola 
____ 
 
Teknisk- och fritidsnämndens beredning föreslår tekniska nämnden besluta  
 
att  godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Upprustning av parkeringen vid  

Johansfors skola och ta det som sitt eget 
 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Upprustning av parkering vid 

Johansfors skola till kommunstyrelsen 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 

– Upprustning av parkering vid Johansfors skola som besvarat 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Upprustning av parkeringen vid  

Johansfors skola och ta det som sitt eget 
 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Upprustning av parkering vid 

Johansfors skola till kommunstyrelsen 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 

– Upprustning av parkering vid Johansfors skola som besvarat 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 TFN:2021:5   305 
 
Aktivitetsbidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret - 2020 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden betalar årligen ut bidrag till idrotts-, fritids-, 
handikapps- och pensionärsföreningar samt motionsidrottsförbund. 
 
Följande verksamhetsbidrag betalas ut till föreningar: 

1. Administrationsbidrag 
2. Aktivitetsbidrag 
3. Anläggningsbidrag 
4. Lokalbidrag  
5. Hästbidrag  
6. Kartbidrag  

 
Ärendets beredning 
Fritidssamordnaren arbetar fram en sammanställning över inkomna 
bidragsansökningar som presenteras för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens roll 
Teknik- och fritidsförvaltningens roll är att sammanställa bidragsansökningarna 
som har inkommit för verksamhetsåret 2020 och arbetar fram ett förslag på en 
fördelning av föreningsbidragen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidragen tas från befintlig budget som är avsatt för föreningar. 
 
Utbetalade bidrag till fritidsföreningar - 2020 
Bidragstyp Namn Belopp 
Aktivitetsbidrag Bodabruks GoIF 12 240 kr 
Anläggningsbidrag Bodabruks GoIF 32 220 kr 
Administrationsbidrag Bröstcancerförening Kalmar län/Emmaboda 1 880 kr 
Aktivitetsbidrag Bröstcancerförening Kalmar län/Emmaboda 1 512 kr 
Aktivitetsbidrag Diabetesförening Kalmar-Öland 72 kr 
Administrationsbidrag Diabetesförening Kalmar-Öland 880 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Badmintonklubb 2 007 kr 
Lokalbidrag Emmaboda Bridgeklubb 13 816 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Brukshundklubb 531 kr 
Anläggningsbidrag Emmaboda Brukshundklubb 7 850 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Golfklubb 7 857 kr 
Anläggningsbidrag Emmaboda Golfklubb 117 467 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Idrottssällskap 172 710 kr 
Anläggningsbidrag Emmaboda Idrottssällskap 10 584 kr 
Lokalbidrag Emmaboda Idrottssällskap 500 kr 
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Bidragstyp Namn Belopp 
Lokalbidrag Emmaboda Ju-Jutsu klubb 9 634 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Ju-Jutsu klubb 1 314 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Karate klubb 15 777 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Pistolklubb 1 503 kr 
Lokalbidrag Emmaboda Pistolklubb 2 982,5 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Scoutkår 3 537 kr 
Anläggningsbidrag Emmaboda Scoutkår 37 482 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Simsällskap 21 672 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda SRF 1 593 kr 
Administrationsbidrag Emmaboda SRF 960 kr 
Aktivitetsbidrag Emmaboda Verda OK 11 151 kr 
Anläggningsbidrag Emmaboda Verda OK 30 601 kr 
Kartbidrag Emmaboda Verda OK 34 500 kr 
Aktivitetsbidrag Emmas Flitiga Fötter 2 268 kr 
Aktivitetsbidrag Eriksmåla Ridklubb 51 039 kr 
Hästbidrag Eriksmåla Ridklubb 20 000 kr 
Aktivitetsbidrag Gantesbo IBK 40 473 kr 
Lokalbidrag Gantesbo IBK 5 000 kr 
Isspolningsbidrag Hela Lindås På Fötter 4 300 kr 
Aktivitetsbidrag Johansfors IF 15 597 kr 
Anläggningsbidrag Johansfors IF 72 485 kr 
Isspolningsbidrag Johansfors IF 4 300 kr 
Anläggningsbidrag Johansfors Tennisklubb 1 155 kr 
Lokalbidrag Korpen Emmaboda Motionsidrottsförening 15 250 kr 
Aktivitetsbidrag Korpen Emmaboda Motionsidrottsförening 11 564,4 kr 
Aktivitetsbidrag Lindås Bollklubb 11 664 kr 
Anläggningsbidrag Lindås Bollklubb 61 665 kr 
Aktivitetsbidrag Lindås lokala Friluftsfrämjande 3 258 kr 
Anläggningsbidrag Lindås lokala Friluftsfrämjande 2 259 kr 
Anläggningsbidrag Långasjö GoIF 57 756 kr 
Aktivitetsbidrag Långasjö Hästsportklubb 2 808 kr 
Lokalbidrag Långasjö Hästsportklubb 125 000 kr 
Aktivitetsbidrag Långasjö Skytteförening 3 330 kr 
Anläggningsbidrag Långasjö Skytteförening 7 151 kr 
Lokalbidrag Långasjö Skytteförening 12 986,5 kr 
Isspolningsbidrag Långasjö Sockenråd 4 300 kr 
Administrationsbidrag Personskadeförbundet RTP 320 kr 
Administrationsbidrag PRO Algutsboda 3 900 kr 
Lokalbidrag PRO Algutsboda 1 150 kr 
Administrationsbidrag PRO Emmaboda 5 190 kr 
Lokalbidrag PRO Emmaboda 1 500 kr 
Administrationsbidrag PRO Lindås 4 160 kr 
Lokalbidrag PRO Lindås 2 850 kr 
Administrationsbidrag PRO Vissefjärda 4 690 kr 
Lokalbidrag PRO Vissefjärda 1 350 kr 
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Bidragstyp Namn Belopp 
Administrationsbidrag Reumatikerförening Nybro-Emmaboda 1 160 kr 
Aktivitetsbidrag Reumatikerförening Nybro-Emmaboda 585 kr 
Lokalbidrag Reumatikerförening Nybro-Emmaboda 1 584 kr 
Administrationsbidrag SPF Seniorerna Emmaboda 4 800 kr 
Lokalbidrag SPF Seniorerna Emmaboda 2 150 kr 
Aktivitetsbidrag Vissefjärda Crossklubb 8 253 kr 
Anläggningsbidrag Vissefjärda Crossklubb 40 461 kr 
Aktivitetsbidrag Vissefjärda GIF 14 724 kr 
Anläggningsbidrag Vissefjärda GIF 67 839 kr 

Summa   1 257 107,40  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret – 2020 
• Sammanställning – Aktivitetsersättningar – 2020  

____ 
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
 
att aktivitetsersättningar på totalt 1 257 107,40 kronor betalas ut till 

fritidsföreningar i Emmaboda kommun för verksamhetsåret 2020  
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att aktivitetsersättningar på totalt 1 257 107,40 kronor betalas ut till 

fritidsföreningar i Emmaboda kommun för verksamhetsåret 2020  
____ 
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§ 50 TFN:2021:73   826 
 
Upprustning – Tennisplan vid Boda skola  
 
Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har tidigare i år demonterat ner ett staket runt tennisplanen i 
Boda, detta på grund av vilt sprungit in och skadat sig vid ett flertal ställen 

 
Ärendets beredning 
Fritidssamordnaren arbetar fram en sammanställning över inkomna 
bidragsansökningar som presenteras för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens roll 
Tennisplanen i Boda används fortfarande och för att inte ovanstående problem ska 
upprepa sig behövs ett nät runt hela planen med en dörr. Även linjerna är i behov av 
en ommålning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att sätta upp ett nytt staket och måla linjerna på planen kostar 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Restaurering – Tennisplan vid Boda skola 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 
 
att uppdra till tekniska kontoret att under 2022 ska tennisplanen vid Boda skola 

rustas upp med ett nytt staket och ommålning av linjer  
 
att medel till upprustning av tennisplanen vid Boda skola tas från driftsbudget 

2022 
____ 
 
Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) yrkar att upprustning av tennisplanen vid Boda Skola genomförs 
2021 och att medel tas av överskottet från verksamhetsbidrag på 118 542 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer teknik- och fritidsnämndens berednings förslag och Jarkko 
Pekkalas förslag mot varandra och finner att teknik- och fritidsnämnden bifaller 
beredningens förslag 
____ 
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Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra till tekniska kontoret att under 2022 ska tennisplanen vid Boda skola 

rustas upp med ett nytt staket och ommålning av linjer  
 
att medel till upprustning av tennisplanen vid Boda skola tas från driftsbudget 

2022 
____ 
 
Reservationer 
Jarkko Pekkala (S), Gullvi Dahllöf (S), Niclas Hult (S) och Anders Fransson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jarkko Pekkalas förslag  
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§ 51  TFN/2021:4 
 
Inkomna delegationsbeslut 

• Grävtillstånd – Bävervägen 14, Rådjursvägen 1 Emmaboda  
• Grävtillstånd – Fritidsvägen  
• Grävtillstånd – Hembygdsvägen Långasjö 
• Grävtillstånd – Norra Lindåsgatan 7 Lindås 
• Grävtillstånd – Nybrogatan 6 Emmaboda 
• Grävtillstånd – Nybrogatan 14-16 Emmaboda 
• Grävtillstånd – Polhemsgatan 4 Emmaboda  
• Grävtillstånd – Torggatan 4 Emmaboda  
• Grävtillstånd – Torggatan 15 Emmaboda  
• Grävtillstånd – Vallmovägen 1 Eriksmåla 
• Undantag från bestämmelser om största tillåtna vikt och bredd 

____ 
 
Teknik och fritidsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 
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§ 52   TFN:2021:31 
 
Tekniska kontoret informerar 

• Covid-19 
• Eriksmåla rastplats 
• Bidrag – Folkets hus- och bygdegårdsföreningar – Information  

 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak  
___ 
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§ 53  TFN:2021:32 
 
Övrigt  

• Rune Magnusson (C)  
Gång- och cykelväg väg 120 mellan Södra vägen och Utvägen.  
Gång och cykelväg Storgatan mellan Torggatan och Järnvägsgatan 
Svar: Frågan tas upp vid teknik- och fritidsnämndens beredning 2021-06-11 

  
• Hans Ohlsson (M)  

Bidrag till lokalägande föreningar – För oss Moderaterna är 
likabehandlingsprincipen en av de grundläggande regler för hur vi som 
politiker ska förhålla oss till kommunens verksamheter. I Emmaboda 
kommun stödjer vi de lokalägande föreningarna med ett bidrag som 
respektive förening ansöker om. 
Transparensen i hur mycket respektive förening har fått i bidrag lämnar en 
hel del i övrigt att önska det vill säga att den enskilda föreningen inte har 
kunnat se hur fördelningen dem emellan har sett ut och framför allt på vilka 
grunder bidragens storlek har beräknats. Med andra ord har 
resursfördelningen inte skett i enlighet med ovanstående princip. 
Svar: Frågan tas upp vid teknik- och fritidsnämndens beredning 2021-06-11 
 

• Hans Ohlsson (M) 
Fortsatt problematik föreligger för näringsidkare avseende parkering vid 
hotell Amigo  
 

• Jarkko Pekkala (S) 
Det är långa svarstider när det gäller byte av lampor i trasig gatubelysning, 
speciellt i ytterområdena.  
Svar: Niclas Beermann, Teknisk chef: Förvaltningen är medveten om att 
handläggningen från felanmälan till åtgärd behöver styras upp och tar med 
sig synpunkterna i arbetet med belysning. 
 

• Jarkko Pekkala (S) 
Vid byggprojekt sker skyddsronder på byggarbetsplatserna? 
Svar: Hugo Kjellin, fastighetschef: Skyddsronder genomförs löpande på 
kommunens byggarbetsplatser. Omfattning styrs av storlek på arbetena, 
komplexiteten och om det finns närliggande pågående verksamheter. Finns 
det närliggande verksamheter beredes de tillfälle att medverka på dessa 
skyddsronder. BAS-U (/Byggarbetsmiljösamordnare Utförare) är antingen 
kommunen eller en utpekad entreprenör. Detta är olika beroende på 
byggprojekt. 
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• Anja Karlsson Granlund (BA) 
Det har satts ut blomsterlådor på vägen vid AMB i Broakulla, ska dessa vara 
kvar? 
Svar: Niclas Beermann, Teknisk chef:  Politiken har beslutat att det ska vara 
blomsterlådor på vägen framför AMB. Behov föreligger att se över mer 
permanenta lösningar med eventuella farthinder eller avsmalnande partier. 

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