
PROTOKOLL 1 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams kl. 08:00 – 12:00 

Beslutande Niklas Banérsson (C) ordförande 
Rune Magnusson (C)  
Hans Olsson (M) 
Anja Karlsson-Granlund (BA) 1:e v ordförande 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S),  
Niklas Hult (S) 
Camilla Johansson (S) 
Bo Mårtensson (SD) 

Övriga deltagande Niclas Beerman, förvaltningschef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Agneta Turnstedt-Nyström, förvaltningsekonom 
Hugo Kjellin, fastighetschef 
Peter Lindberg, fastighetsförvaltare 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare 

Utses att justera Niklas Hult (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-06-23, kl. 13.00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 54 - 62 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banérsson 

justerare 
Niklas Hult 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-22 

Datum för anslags 2021-06-23 Datum för anslags 2021-07-15 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt Petersson 



PROTOKOLL 2 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 54 Ekonomi
§ 55 Avtal – Skötsel av ”Gamla badet” och Badplatsen vid Bodasjön
§ 56 Tillbyggnad av lastkaj med nytt frysrum och hiss till källarplan samt

investering av ny ventilationsanläggning – Ekebo storkök 
§ 57 Revidering – Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden
§ 58 Sammanträdesplan för Teknik- och fritidsnämndens beredningsmöten

och nämndsmöten – 2022 samt datum för inlämnande av handlingar 
§ 59 Inkomna delegationsbeslut
§ 60 Tekniska kontoret informerar
§ 61 Övrigt
§ 62 Information – Sträva Aktivitetsområde



PROTOKOLL 3 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr TFN/2021:2 

Ekonomi 

Driftbudgetuppföljning för 2021 
2021-01-01 – 2021-05-31 Utfall Ackumulerad 

budget 
Avvikelse -  

budgetutfall 
Central verksamhet - 920 - 763 - 157
Bebyggda fastigheter - 20 113 - 17 443 - 2 670
Övriga fastigheter 606 633 - 27
Gata/Park - 8 014 - 8 614 600 
Städ - 4 478 - 4 897 419 
Bad- och träningscenter - 1 416 - 904 - 512
Kostenheten - 7 126 - 7 434 308 
TOTALT - 43 373 - 41 553 - 1 820

Investeringsuppföljning för 2021 – Investeringsram för 2021 är 5 500 000 kronor. 
Driftöverskott 2020 på 100 000 kronor 
Tidigare investeringsbeslut – 2020-10-28 110 000 kr 
Tidigare investeringsbeslut – 2021-02-01 70 000 kr 
Tidigare investeringsbeslut – 2021-02-18 1 720 000 kr 
Tidigare investeringsbeslut – 2021-03-25 2 065 000 kr 
Tidigare investeringsbeslut – 2021-03-25 250 000 kr 
Tidigare investeringsbeslut – 2021-04-29 260 000 kr 
Tidigare investeringsbeslut – 2021-05-27 250 000 kr 

Ingående investeringsram 2021-06-01 3 875 000 kr 
Pantern – Fritids Vissefjärda skola 500 000 kr 
Logistikcenter 360 000 kr 
Infrastruktur – Strävaområdet 450 000 kr 
Summa 1 310 000 kr 
Kvar att fördela ur investeringsram 2021 2 565 000 kr 

____ 



PROTOKOLL 4 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att medel för Pantern – Fritids Vissefjärda skola på 500 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2021 

att medel för Logistikcenter på 360 000 kronor tas ur investeringsramen för 
2021 

att medel för Infrastruktur – Strävaområdet på 450 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2021 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att medel för Pantern – Fritids Vissefjärda skola på 500 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2021 

att medel för Logistikcenter på 360 000 kronor tas ur investeringsramen för 
2021 

att medel för Infrastruktur – Strävaområdet på 450 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2021 

____ 



PROTOKOLL 5 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 55 TFN:2021:81   301 

Avtal – Skötsel av ”Gamla badet” och Badplatsen vid Bodasjön 

Bakgrund 
Föreningen Boda Glasbruks samhällsförening har inkommit med en skrivelse till 
teknik- och fritidsnämnden gällande en revidering av de befintliga avtalen mellan 
Emmaboda kommun och Boda Glasbruks samhällsförening som berör ”Gamla 
Badet” och Badplatsen i Boda. 

Ärendets beredning 
Kommunens fritidssamordnare och Boda Glasbruks samhällsförening har 
tillsammans gått igenom de befintliga avtalen samt de arbetsinsatser föreningen 
för på respektive plats. Teknik- och fritidsförvaltningen har undersökt uppgifter 
som föreningen har kommit in med och gjort en beräkning på insamlad 
information vilket presenteras för Teknik- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
I de nuvarande avtalen som finns får Boda Glasbruks samhällsförening en 
ersättning på 3 900 kr per år för att söka om ”Gamla badet” samt en ersättning på 
5 000 kronor per år för att sköta om badplatsen i Boda. 
Föreningen anser att en skälig ersättning för ”Gamla badet” bör uppgå till 4 500 
kronor per år och 9 000 kronor per år för badplatsen. 
En ideell arbetstimme kan värderas i 200 kronor per timme och föreningen lägger 
enbart i gräsklippning redan mer arbetstid än den nya ersättningens som 
föreningen anser vara skälig. 

Konsekvensbeskrivning 
Om föreningen fortsätter att sköta om ”Gamla badet” samt badplatsen skapas mer 
tid för kommunens fastighetsskötare till andra arbetsuppgifter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ökad kostnad på 4 600 kronor per år 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om uppdatering av avtal – Skötsel av ”Gamla badet” och

Badplatsen vid Bodasjön samt dess omgivningar i Boda Glasbruk
• Tjänsteskrivelse – Avtal om skötsel av ”Gamla badet” och badplatsen vid

Bodasjön samt dess omgivningar i Boda Glasbruk
____ 



PROTOKOLL 6 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att bidraget för skötsel av ”Gamla badet” höjs från 3 900 kronor per år till 4 500 
kronor per år samt att bidraget för skötsel av badplatsen vid Bodasjön höjs 
från 5 000 kronor per år till 9 000 kronor per år 

____ 

Förslag till beslut under överläggningarna 
Jarkko Pekkala (S) föreslår nämnden besluta att innan bidraget för skötsel av 
”Gamla Badet” och badplatsen vid Bodasjön betalas ut, ska Boda Glasbruks 
samhällsförening inkomma med en verksamhetsberättelse. 
En enig teknik- och fritidsnämnd bifaller förslaget. 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att bidraget för skötsel av ”Gamla badet” höjs från 3 900 kronor per år till 4 500 
kronor per år samt att bidraget för skötsel av badplatsen vid Bodasjön höjs 
från 5 000 kronor per år till 9 000 kronor per år 

att innan bidraget för skötsel av ”Gamla badet” och badplatsen vid Bodasjön 
betalas ut ska Boda Glasbruks samhällsförening inkomma med en 
verksamhetsberättelse 

____ 



PROTOKOLL 7 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 56 TFN:2021:82   293 

Tillbyggnad av lastkaj med nytt frysrum och hiss till källarplan samt 
investering av ny ventilationsanläggning – Ekebo storkök  

Bakgrund 
Kostenheten har framför att det behövs ett större frysrum, kylrum och torrförråd i 
Ekebo storkök. I dagsläget tillagas dagligen 220 portioner och man ser ett  utökat 
behov i en nära framtid. Antalet portioner har ökat med mer än 70 stycken på 
grund av fler elever i skolan och fler barn i förskolan) sen renoveringen 2001.  
Ventilationen vid imkåporna är underdimensionerad , mycket av vattenånga och 
stekos ventileras inte bort.  
Det finns ingen hiss ner till lagerutrymmen och avfallssortering i källaren, vilket 
är ett stort arbetsmiljöproblem, främst vintertid.  

Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har undersökt kökets status ur underhållssynpunkt och om 
ventilationen är tillräcklig för verksamheten. Köket renoverades för 20 år sen 
vilket betyder att tex golv och väggmattor behöver bytas inom ett par år. 
Golvbrunnarna är underdimensionerade enligt tillverkarnas rekommendationer. 
Imkåporna är också för små för maskinernas storlek. Ventilationen består av 2 st. 
frånluftsfläktar och 1 st. tilluftsfläkt med ett värmebatteri. Det finns ingen 
återvinning. Skulle man göra ett större helhetsgrepp med att bygga till lastkajen 
med ett nytt frysrum och en hiss ner till källaren så bör vi även göra 
underhållsarbeten i köket samtidigt, eftersom köket kommer vara stängt under 
byggtiden. Man bör även byta ut ventilationsaggregatet till ett nytt med 
återvinning, avkastningen på den investeringen blir ca 5%, LCC kalkyl på 
ventilationen i bilaga 1. Kostnaden för en del av ventilationen tidigareläggs på 
grund av synergier med övrig renovering. Det tänkta underhållet/investeringen 
2023 blir billigare. 

Konsekvensbeskrivning 
Utan renovering så känner kostenheten att de inte kan garantera en säker 
livsmedelshantering. Arbetsmiljön är redan ett  problem i köket samt hanteringen 
av avfall med mera ner till källarplanet, detta har lyfts till ledningen.  
Kommunen har även en vision om fler invånare och det har redan ökad i denna del 
av kommunen och förvaltningen tror på ytterligare ökning av invånare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Renovering och tillbyggnad lastkaj 2 150 000 kronor 
Ny ventilation kök och matsal 1 450 000 kronor 
Köksutrustning    215 000 kronor 
Tilldelade medel    950 000 kronor 
Ytterligare kostnader 2 865 000 kronor 



PROTOKOLL 8 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Arbetsmiljön och livsmedelssäkerheten måste förbättras i köket, driftskostnaderna 
måste minska genom att återvinna energin i frånluften från kök och matsal. 
Eftersom köket är stängt under byggnationen genomförs även underhållsarbeten 
samtidigt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ny lastkaj med nytt frysrum, hiss till källarplan och

underhållsarbete samt ny ventilation – Ekebo storkök
• LCC-kalkyl från Swegon på ny ventilation

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att lastkajen vid Ekebo storkök byggs till med ett nytt frysrum, en hiss till 
källarplan och att underhållsarbete utförs samt investering av en ny 
ventilationsanläggning 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tilldela medel från 
ospecificerade investeringspengar till projektet renovering Ekebo storkök 
med att lastkajen byggs till med ett nytt frysrum, en hiss till källarplan och 
att underhållsarbete utförs samt investering av en ny ventilationsanläggning 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att lastkajen vid Ekebo storkök byggs till med ett nytt frysrum, en hiss till 
källarplan och att underhållsarbete utförs samt investering av en ny 
ventilationsanläggning 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tilldela medel från 
ospecificerade investeringspengar till projektet renovering Ekebo storkök med 
att lastkajen byggs till med ett nytt frysrum, en hiss till källarplan och att 
underhållsarbete utförs samt investering av en ny ventilationsanläggning 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 



PROTOKOLL 9 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 57 TFN:2021:28   252 

Revidering – Delegationsordning för teknik och fritidsnämnden 

Bakgrund 
Delegationsordningen är ett dokument över de ärendegrupper där nämnden 
beslutat att delegera sin beslutanderätt. 
Syftet med delegationsordningen är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa till tjänsteman inom nämndens ansvarsområde.  
Tjänstemannen fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför nämnden själv 
som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom delegation.  

Ändringar i delegationsordningen 
Ny delegering: 
1.15 Lotteritillstånd 

Delegat: Fritidssamordnare 
Ersättare: Förvaltningschef 

Revidering i delegationsordningen 
I delegationsordningen under rubrik: 
Förtydligande om delegater: 
Fritidschef för fritid- och städenheten tas bort. 
Chef teknisk service lägges till. 

Administrativa ärenden:  
1.3  Yttra sig till myndigheter över ansökningar om tillstånd enligt lagar och    
         förordningar inom nämndens verksamhetsområden: 
         Delegat ändras från Utvecklingsstrateg till Projektledare 

Ersättare ändras från Nämndsekreterare till Chef teknisk service 

1.7 Framställningar till och yttranden över remisser från kommunala och statliga 
organ och samråd och yttranden i planärenden och bebyggelsefrågor: 

         Delegat ändras från Utvecklingsstrateg till Förvaltningschef 
Ersättare ändras från Förvaltningschef till Tillförordnad förvaltningschef 

1.9 Upplåtelse av allmän platsmark: 
Delegat ändras från Projektledare till Chef Teknisk service 
Ersättare ändras från Nämndsekreterare till Projektledare 

1.10 Upplåtelse av saluplatser för torghandel 
Delegat ändras från Nämndsekreterare till Chef Teknisk service 

1.11 Utövande av kommunala befogenheter enligt lagen om flyttning av fordon 
i vissa fall: 
Delegat ändras från Projektledare till Arbetsledare för fastigheter 



PROTOKOLL 10 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

1.12 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter oh dispenser enligt vägtrafikkungörelsen 
och terrängtrafikkungörelsen: 
Ersättare ändras från Chef Teknisk service till Förvaltningschef 

1.13 Utfärdande av parkeringstillstånd: 
Delegat ändras från Nämndsekreterare till Projektledare 
Ersättare ändras från Projektledare till Chef Teknisk service 

1.14 Öppnande av myndighetens post: 
Delegat ändras från Nämndsekreterare till Registrator 
Ersättare ändras från Ersättare vid nämndsekreterares frånvaro till 
Ersättare för registrator 

Upphandlingsärenden 
3.1 Upphandling inom de ramar teknik och fritidsnämnden och gällande 

upphandlingsreglemente anger. Gällande material och varor, byggnads-, 
anläggnings-, eller motsvarande arbete eller av tjänst: 
Anmärkning: Samråd med förvaltningschef vid belopp över 100 000 kronor
ändras till 500 000 kronor 

Offentlighet- och sekretesslagen och arkivärenden 
4.4 Beslut att avslå begäran att få ut allmän handling eller uppgift ur sådan 

begäran av enskild, begäran av annan myndighet: 
Ersättare ändras från Nämndsekreterare till Tillförordnad förvaltningschef 

Ärenden med hänvisning till KS/2017:316 § 103 – Firmateckning och delegation 
Emmaboda kommun 
8.2 Undertecknande av kommunens försäljning av tomtfastigheter för bostads-  
 ändamål:  

Ersättare ändras från Utvecklingsstrateg till Tillförordnad förvaltningschef 

8.3 Undertecknande av hyres- och arrendekontrakt avseende kommunens  
fastigheter: 
Ersättare ändras från Fastighetschef till Tillförordnad förvaltningschef 

8.4 Undertecknande av servitutsavtal för kommunen: 
Ersättare ändras från Fastighetschef till Tillförordnad förvaltningschef 

Beslutsunderlag 
• Teknik- och fritidsnämnden delegationsordning med revideringsförslag

____ 



PROTOKOLL 11 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att handläggning och beslut gällande lotteritillstånd delegeras till kommunens 
fritidssamordnare och som ersättare förvaltningschef 

att anta föreslagna revideringar i teknik- och fritidsnämndens delegations-
ordning 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att handläggning och beslut gällande lotteritillstånd delegeras till kommunens 
fritidssamordnare och som ersättare förvaltningschef 

att anta föreslagna revideringar i teknik- och fritidsnämndens delegations-
ordning 

____ 



PROTOKOLL 12 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 58 TFN:2021:3   

Sammanträdesplan för Teknik- och fritidsnämndens beredningsmöten och 
nämndsmöten – 2022 samt datum för inlämnande av handlingar 

Månad Handlingar  
till beredningen 
(Mejlas till nämndsekr) 

TFN 
Beredning 
8-12

Handlingar till 
nämnd 
(Mejlas till nämndsekr) 

TFN 
8-12

Januari   4 13 18 27 
Februari   1 10 15 24 
Mars   1 10 15 24 
April   5 14 19 28 
Maj   3 12 15 24 tisd 
Juni   1   9 12 21 tisd 
Juli - - 
Augusti   9 18 23   1 sept 
September   6 15 20 29 
Oktober   4 13 18 27 
November   1 10 15 24 
December 29 nov   8 13 22 

Beslutsunderlag 
• Sammanträdesplan för Teknik- och fritidsnämndens beredningsmöte och

nämndsmöte – 200 samt datum för inlämnande av handlingar
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

att godkänna sammanträdesplan för Teknik- och fritidsnämndens 
beredningsmöten och nämndsmöten – 2022 samt datum för inlämnande av 
handlingar 

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna sammanträdesplan för Teknik- och fritidsnämndens 
beredningsmöten och nämndsmöten – 2022 samt datum för inlämnande av 
handlingar 

____ 



PROTOKOLL 13 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 59  TFN/2021:4 

Inkomna delegationsbeslut 

Grävtillstånd – Björkgatan 5 Broakulla 
Grävtillstånd – Nybrogatan 5 Lindås 
Grävtillstånd – Pumpgatan 5 Lindås 
Grävtillstånd – Smedjegatan 10 Emmaboda 
Grävtillstånd – Vallmovägen 1 Eriksmåla 
Tillståndsbevis – Annikas Kroppkakor 
____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 14 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 60  TFN:2021:31 

Tekniska kontoret informerar 
• Covid-19
• Eriksmåla rastplats
• Solcellspark
• MEX: Fyrklövern och markköp vid Mjusjön
• A-planen i Emmaboda
• Jaktarrende
• Konstgräsplanen
• Västra tunneln (Vid brandstationen)
• GC-vägar

____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 15 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 61 TFN:2021:32 

Övrigt  

Rune Magnusson (C) 
• Belysning – Västra Tunneln (vid brandstationen)

Teknisk service arbetar med ärendet. 
• Gång och cykelväg – Tunnel vid Amigo – Förslag på skylt

Niclas Beermann tar med sig frågan till teknisk service. 

Anja Karlsson-Granlund (BA) 
• Förslag på övervakningskamera i tunnlarna under järnvägen.
• Badplatsen i Broakulla – Det behövs ytterligare en soptunna
• Lekplatsen i Broakulla – Däcket i gungan behöver bytas ut

Niclas Beermann tar med sig frågorna till teknisk service 

Jarkko Pekkala (S) 
Viktigt med säkerhetsåtgärder vid gångtunnlarna. 

Hans Olsson (M) 
Nybyggnation Eriksmåla skola – Materialpriser har ökat – Har man tagit höjd för 
detta?  
Peter Lindberg svarar: Prislistan man utgick ifrån var från maj månad, då hade det 
skett vissa höjningar. Man vet dock inte hur priset kommer att se ut framöver. 
____ 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



                   PROTOKOLL                  16 (16)  
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum                                                                      

                                                           2021-06-22  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 62 
 
Information – Sträva Aktivitetsområde 
 
Eva Regin Johnston informerar teknik- och fritidsnämnden om hur arbetet 
fortskrider gällande Sträva Aktivitetsområde. 
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet  
____ 
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