
Sammanträdesprotokoll 1 (12) 
Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Konferenslokal Moberg, Emmaboda kommunhus, 2022-09-26, kl. 08:00 -10:45 

Beslutande Niklas Banersson (C), Ordförande, 
Rune Magnusson (-) 
Hans Ohlsson (M) 
Anja Karlsson-Granlund (-), 1:e vice ordförande 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Gullvi Dahllöf (S), ersätter Annika Karlsson (S) 
Niklas Hult (S) 
Anders Fransson (S), ersätter Camilla Johansson (S) 
Kent-Owe Johansson (SD) 

Övriga deltagande Haris Hadzovic, nämndsekreterare 
Niclas Beermann, teknisk chef 
Agneta Turnstedt-Nyström, förvaltningsekonom §73 - §74 
Hugo Kjellin, fastighetschef 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare §75 - §76 
Thomas Strömberg, projektledare §75 - §76 
Susanna Engelholm, kanslichef 
Helene Hübinette, praktikant tekniska kontoret 
Per Sigvardsson (S), revisor, § 73 
Ann-Marie Fagerström (S), revisor, § 73 
Eila Medin (M), revisor, § 73 
Kent Johansson (S), revisor, § 73 

Utses att justera Kent-Owe Johansson (SD) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Kommunhuset Emmaboda, 2022-09-29, kl: 13:00 

Underskrifter    sekreterare § 73 - § 78
 Haris Hadzovic 

ordförande 
 Niklas Banersson (C) 

justerare 
 Kent-Owe Johansson (SD) 

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

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-26 

Datum för anslags 2022-09-29 Datum för anslags 2022-10-21 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
 Lina Jonsson 



Sammanträdesprotokoll 2 (12) 
Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 73  Kommunrevisionens frågor till Teknik- och fritidsnämnden
§ 74  Ekonomi
§ 75  Införande av parkeringsövervakning - Emmaboda kommun
§ 76  Yttrande - Medborgarförslag - Införa tjänsten friluftslivsutvecklare
§ 77  Inkomna delegationsbeslut
§ 78  Tekniska kontoret informerar



Sammanträdesprotokoll 3 (12) 
Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:122 
§ 73
Svar på frågor från revisionen gällande verksamheter inom Teknik- och
fritidsnämnden

1. Beskriv ert nuläge, positivt respektive negativt
Svar: Prognosen är osäker, som det ser ut nu med elkostnaden tror vi kunna
nå ett nollresultat.

2. Hur ser er budget ut nu utifrån ökade energi, bränsle och matkostnader.
Svar: Elkostnaden är den stora minusposten på ca 9,2 mnkr, därpå har vi
ökade bränsle- och livsmedelskostnader som alla tre poster landar på ca 10
mnkr. Med det sagt är elpriset en stor osäkerhetsfaktor.

3. Med hur många medarbetare har nämnden ökat sin personal styrka med
senaste 2 åren.
Svar: Det har genomförts många förändringar i verksamheterna, men sett på
antal medarbetare de senaste två åren har inga förändringar skett.

4. Har ni inrättat några nya befattningar de senaste 2 åren.
Svar: De befattningar som har kommit till alt förändrats är; samordnare för
kosten, heltidschef för lokalvården, arbetsledare till fastighetsavdelningen,
medarbetare till logistikcenter.

5. Vilka avtal har nämnden med olika föreningar på sträva området i
Grimmansmåla.
Svar: Ett nyttjanderättsavtal med EVOK

6. Finns det planer på att sätta upp solceller på fler kommunala byggnader.
Svar: En miljon kronor är avsatt för ändamålet, och nya förskolan, Solgläntan,
är redan beslutad.

7. Hur ser det ut med att rekrytera nya medarbetare till olika befattningar.
Svar: Det förs diskussioner om olika befattningar, dock finns det inga beslut
idag.

8. Finns det någon politisk diskussion om att öka bidragen till föreningar och till
lokal ägande föreningar, utifrån de ökade energikostnaderna.
Svar: Aktivitetsbidrag har höjts från fem till sju kr per aktivitet. Bidragen till
lokalägande föreningar har höjts för alla utom två. Dessa höjningar är dock
generella höjningar sett till alla kostnadsförändringar.
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Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar  

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
   ____ 



Sammanträdesprotokoll 5 (12) 
Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:2 
§ 74
Ekonomi

Driftbudgetuppföljning för 2022 

2022-01-01 – 2022-08-31 Utfall Ackumulerad Avvikelse 
Budget budget/utfall 

Central verksamhet -1 732 -1 770 38 
Bebyggda fastigheter -28 895 -28 581 -314
Övriga fastigheter 1 483 639 844
Gata/Park -11 266 -11 420 154
Lokalvård -7 783 -8 731 948
Fritid -4 454 -4 575 121
Bad- och träningscenter -1 288 -1 586 298
Kostenheten -11 512 -12 228 716
TOTALT -65 447 -68 252 2 805 

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 
Ingående investeringsram 2022-08-01 660 000 
Kokgryta till Långasjö servicehem 230 000 
Summa 230 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 430 000 
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att medel för - Kokgryta till Långasjö servicehem på 230 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2022 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:113 
§ 75
Införande av parkeringsövervakning - Emmaboda kommun

Bakgrund 
Polismyndigheten har inkommit med önskan om komplettering i beslut avseende 
parkeringsövervakning i Emmaboda kommun.  
Man hänvisar till 2 § Lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 
framgår följande; ”Om det för parkeringsövervakningen i en kommun behövs 
parkeringsvakter, får kommunen besluta att den själv ska svara för övervakningen. 
I beslutet ska anges det område som parkeringsövervakningen ska omfatta och 
minsta antal parkeringsvakter som behövs där. 

I teknik- och fritidsnämndens beslut från 2022-08-30 § 65 framgår inte i vilka 
områden parkeringsövervakningen ska omfatta och antal parkeringsvakter som 
behövs. 

Aktuellt 
Med ovanstående information från polismyndigheten så behövs ett nytt beslut 
fattas av teknik och fritidsnämnden avseende parkeringsövervakning. 

Sammanfattning av ärendet 
Under en längre tid har det uppmärksammats att många bilar i Emmaboda 
kommun är felparkerade och att vissa av dem kan orsaka trafikfara varför 
parkeringsövervakning behöver införas i kommunen.  

Område där parkeringsövervakning behöver införas. 
I tätorterna Emmaboda, Lindås, Långasjö, Vissefjärda och Broakulla behöver 
parkeringsövervakning införas för att minska antalet felparkerade bilar. 

Antal parkeringsvakter  
Minst  en parkeringsvakt behövs för att utföra parkeringsövervakning i ovan 
nämnda områden.  
Dock behöver förordnande skrivas för tre stycken, för att öka flexibiliteten och ta 
höjd för frånvaro/ledighet 

Konsekvensbeskrivning 
Insatsen parkeringsövervakning minskar antalet felparkerade bilar. Som en följd 
av detta reduceras också eventuell trafikfara som kan orsakas i samband med 
felparkerade bilar. 

Beslutsunderlag 
• Beslut Teknik- och fritidsnämnden 2022-08-30 § 65
• Mejl från Polismyndigheten angående begäran om nytt beslut
• Tjänsteskrivelse – Införande av parkeringsövervakning i tätorter Emmaboda

kommun
____ 



Sammanträdesprotokoll 7 (12) 
Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att beslut fattade angående parkeringsövervakning vid teknik- och 
fritidsnämnden 2022-08-30 § 65 upphävs till förmån för dagens beslut i 
ärendet 

att  parkeringsövervakning införs i tätorterna Emmaboda, Lindås, Långasjö, 
Vissefjärda och Broakulla 

att tre parkeringsvakter ska kunna utföra parkeringsövervakning i tätorterna 
Emmaboda, Lindås, Långasjö, Vissefjärda och Broakulla 

____ 

Beslutet översändes till 
Polismyndigheten 
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Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:57 
§ 76
Yttrande - Medborgarförslag - Införa tjänsten friluftslivsutvecklare

Sammanfattning  - Medborgarförslag 
”Inför en tjänst som Friluftslivsutvecklare som har samma uppgifter som en 
Näringslivsutvecklare, men mot myndigheter, företag, föreningar och enskilda 
som arbetar med friluftslivet i närområdet. 
Motivering: Sedan Covid-19 bröt ut har det blivit ”inne med att vara ute” och då 
kan man underlätta för de som vill röra sig i naturen. 
Det finns flera fördelar med ”ordnat” friluftsliv på olika nivåer. Det kan ordnas 
”prova på”-utflykter för de som inte vågat gå av asfalten innan på en plats som 
känns långt bort, men ändå är nära (skogen norr om Flygtvägen). 
Det kan byggas raststugor av olika typer på vandringslederna som finns så att folk 
kan använda väderskydd året runt. Kommunen kan ha en egen stuga i skogen för 
konferenser och annat i lugn miljö. Arbetstränande personer kan skapa något 
varaktigt ”X,Y,Z byggde detta vindskydd 2022”. 

Ärendet beredning 
Fritidssamordnaren på tekniska kontoret utreder och besvarar medborgarförslaget. 

Yttrande 
Arbetet med friluftsliv ingår i fritidssamordnarens tjänst. 
Fritidssamordnaren har idag ansvar för driften över de kommunala 
vandringslederna, att t.ex. skyltning och spångar på respektive vandringsled 
underhålls. Utöver detta arbetar fritidssamordnaren med Sträva Aktivitetsområde 
där det allt eftersom växer fram ett tätortsnära friluftsområde med olika aktiviteter. 
Att ta kontakt med t.ex. myndigheter såsom Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
samt andra aktörer som arbetar med friluftslivet ligger under fritidssamordnaren. 
Fritidssamordnaren arbetar även med att underlätta för kommuninvånare och 
besökare att hitta till Emmaboda kommuns redan befintliga friluftsområden/ 
friluftsaktiviteter genom att få in allt material på Naturkartan så att allt samlas på 
samma plattform.  

Att anordna t.ex. ”prova på” utflykter är ett bra förslag men bör först och främst 
anordnas av antingen reden befintliga föreningar eller andra aktörer som har en 
koppling till friluftsliv. Väderskydd finns det idag på vissa ställen. Att anlägga nya 
väderskydd på kommunens friluftsområden är absolut en bra idé men på grund av 
en ansträngd budget för friluftslivet är det inte aktuellt i nuläget då redan befintliga 
friluftsområden behöver underhållas.  
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  Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen skulle innebära en årlig lönekostnad på ca 550 000 
kr (räknat på en månadslön på 32 000 kr) samt en årlig arbetsplatskostnad på ca 
20 000 kr – 30 000 kr.  

Utöver löne- och arbetsplatskostnaden kommer det eventuellt behövas en budget 
som tillåter en utveckling av de befintliga friluftsområden som finns i Emmaboda 
kommun. Fritidssamordnaren har en mycket begränsat budget för vandringsleder 
idag.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Inför en tjänst som Friluftslivsutvecklare
• Yttrande – Medborgarförslag – Inför en tjänst som Friluftslivsutvecklare
• Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag – Inför en tjänst som Friluftslivs-

utvecklare
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna yttrande på medborgarförslaget – Inför en tjänst som 
friluftslivsutvecklare och ta det som sitt eget    

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget ”Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare” med 
hänvisning till ovan framskrivet yttrande. 

____ 
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TFN/2022:4, TFN/2022:7 
§ 77
Inkomna delegationsbeslut

Parkeringstillstånd 
• Nummer – 484
• Nummer – 485
• Nummer – 486

Grävtillstånd 
• Ågatan 2-4  Lindås
• Västra Sveagatan 49 Emmaboda
• Idrottsvägen 3 Lindås
• Rådhusgatan/Torggatan till Kyrkogatan 16 Emmaboda
• Åbyvägen och Kvarnvägen Johansfors
• Vallgatan Emmaboda
• Nygatan och Bäckgatan Emmaboda

____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____ 
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Teknik- och fritidsnämnd Sammanträdesdatum 

2022-09-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:12 

§ 78
Tekniska kontoret informerar

Niklas Beerman, teknisk chef, informerar om: 

• Intresseanmälningar – bowling.
• Nya undersökningar i simhallen är gjorda.
• Eriksmåla rastplats – ansökan om tillstånd pågår.
• Dämning i Broakulla/Johansfors – konsekvensutredning pågår.
• Idrottsskolan påbörjad.
• Verksamhetsförändringar – pågående digitalisering.
• Brottsförebyggande råd införs i Emmaboda kommun år 2023.
• Bjurbäcksgatan – skiss på avlämningsytan i anslutning till Bjurbäcksgatan.
• Svenska kraftnät/Styrel – Åtgärder planeras för att elen till Emmaboda kan

stängas av. Scenariot som förvaltningen förbereder är avbrott på två
timmar.

• Dialog kring inkomna frågor om:
-Trafikverkets deltagande på någon kommande nämnd.
-Grushögar istället för höga kanter på nya cykelvägar.
-Nödvändigheten av vissa dubbla bilspärrar.

Hugo Kjellin, fastighetschef, informerar om: 

• Energibesparande insatser som har gjorts och görs.
• Begäran om hyresreduktion från hyresgäst på Nöjeshuset perioden juli-

september.
• Statsbidrag från Naturvårdsverket till laddstolpar i Emmaboda kommun.

____  
Niklas Banérsson (C) deltar inte i diskussionen gällande begäran om 
hyresreduktion från hyresgäst på Nöjeshuset. 
____ 
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  
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§79
Övrigt

Jarkko Pekkala (S): 
Vad är statusen gällande renoveringen av köket i Algutsboda äldreboende? 

Hugo Kjellin, fastighetschef, svarar: 
Enhetschef på verksamheten har tagit fram ett lokalbehov till fastighetschef och 
skickat över sitt utkast, men något uppföljande möte har ej hunnit hållas.  

Hans Ohlsson (M): 
Hur har resultatet varit av den gallring som genomförts i Vissefjärda? 

Niclas Beerman, teknisk chef, svarar: 
Kommunjägarna tycker att resultatet av gallringen har varit positivt, men 
svårigheten i att få bort vildsvin från samhället kvarstår.  

Rune Magnusson (-): 
Är hastighetsskyltarna med sensorer vid Bjurbäcksgatan svåra att flytta? 

Niclas Beerman, teknisk chef, svarar: 
Flexibiliteten begränsas av att elinstallationerna hänger samman med 
anordningarna. 
____   

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 
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