
Sammanträdesprotokoll 1 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus, 2022-08-30, kl. 08:00 – 10:30 

Beslutande Niklas Banersson (C) ordförande 
Rune Magnusson (-) 
Hans Olson (M) 
Anja Karlsson Granlund (-) 1:e v ordförande 
Jarkko Pekkala (S) 2 v ordförande 
Anders Fransson (S) 
Niklas Hult (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Kent-Owe Johansson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Niclas Beermann, teknisk chef 
Agneta Nyström Turnstedt, förvaltningsekonom, § 61 
Mats Jonasson, chef teknisk service, § 63 
Thomas Strömberg, projektledare, § 64, § 65 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare, § 66, § 67 

Utses att justera Jarkko Pekkala (S) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Emmaboda kommunhus, 2022-09-01 kl 07.30 

Underskrifter sekreterare § 61 - § 71
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Niklas Banersson 

justerare 
Jarkko Pekkala 

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

Nämnd/styrelse TFN/2022-08-30 

Sammanträdesdatum 2022-08-30 

Datum för anslags 2022-09-01 Datum för anslags 2022-09-22 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lina Jonsson, registrator 



Sammanträdesprotokoll 2 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 61  Ekonomi

§ 62  Yttrande - Nämndinitiativ - Öppna upp Lindås badplats för hundbad

§ 63  Yttrande - Nämndinitiativ - Upprustning av viltstängsel samt skyddsjakt i
hela Neonparken/Rasslebygd 

§ 64  Yttrande - Nämndinitiativ - 30 skyltar Järnvägsgatan Emmaboda tätort

§ 65  Införande av parkeringsövervakning i Emmaboda kommun

§ 66  Införa föreningspriset - Årets förening

§ 67  Föreningspriset - Årets förening - Reglemente

§ 68  Internkontrollplan - Teknik- och fritidsnämnden 2022 - Delårsrapport

§ 69  Byte av mötesdagar för  för teknik och fritidsnämndens beredning och
nämndsmöten hösten 2022 

§ 70  Inkomna delegationsbeslut

§ 71  Tekniska kontoret informerar

§ 72   Övrigt



Sammanträdesprotokoll 3 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

§ 61
Ekonomi

Driftbudgetuppföljning för 2022 

 2022-01-01 – 2022-07-31Utfall Ackumulerad Avvikelse 
Budget budget/utfall 

Central verksamhet -1 290 -1 364 74 
Bebyggda fastigheter -29 182 -27 425 -1 757
Övriga fastigheter 1 445 541 904
Gata/Park -10 693 -10 467 -226
Lokalvård -6 814 -7 586 772
Fritid -4 321 -4 422 101
Bad- och träningscenter -1 116 -1 387 271
Kostenheten -10 230 -10 806 576
TOTALT -62 201 -62 915 714

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 
Ingående investeringsram 2022-08-01 1 055 000 
Långasjö 4:21, stekbord kök Allégården, extra 25 000 
Parkering Folkets Hus, Emmaboda  250 000 
Videotavla, Emmaboda Sporthall 120 000 
Summa 395 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 660 000 
____  



Sammanträdesprotokoll 4 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

att medel för –  stekbord kök Allégården, Långasjö 4:21, extra, på 25 000 
kronor tas ur investeringsramen för 2022. 

att medel för – parkering Folkets Hus, Emmaboda på 250 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2022. 

att medel för – videotavla, Emmaboda Sporthall på 120 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2022. 

____ 



Sammanträdesprotokoll 5 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:105 
§ 62
Yttrande - Nämndinitiativ – Öppna upp Lindås badplats för hundbad

Yttrande 
Badplatsen i Lindås anses vara för liten för att man ska få ett avskilt område där 
hundar kan bada fritt och ej störa den allmänna badplatsen. 

Vid Vissefjärda camping och badplats finns plats för hundar att bada fritt. 
Hundbadet är avskilt från badgäster på badplatsen och besökare på campingen. 
På campingen och vid badplatsen är det koppelkrav och badförbud för hundar, 

Beslutsunderlag 
• Nämndinitiativ – Öppna upp Lindås badplats för hundbad
• Yttrande – Nämndinitiativ – Öppna upp Lindås badplats för hundbad

____ 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna tekniska kontorets yttrande på nämndinitiativet – Öppna upp 
Lindås badplats för hundbad samt 

att anse nämndinitiativet som besvarat. 
____ 



Sammanträdesprotokoll 6 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:104 

§ 63
Yttrande - Nämndinitiativ – Upprustning av viltstängsel samt skyddsjakt i
hela Neonparken/Rasslebygd

Bakgrund 
Kent-Owe Johansson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ avseende 
upprustning av viltstängsel samt skyddsjakt på vildsvin i hela 
Neonparken/Rasslebygd med anledning av upprivna gräsytor i och omkring 
Neonparken. 

Ärendets beredning 
Nämndinitiativet överlämnas till tekniska kontoret för yttrande 

Yttrande 
Hanteringen av den ökade vildsvinsstammen bör utföras av skyddsjägarna inom 
det planerade  området efter dialog/samarbete med jaktarrendatorn utanför 
planerat område samt dialog med arrendatorn av Neonparken. 
Att upprusta staketet runt Neonparken kommer inte att ge någon större effekt på 
själva problemet med den ökande vildsvinsstammen då vildsvinen kommer hitta 
andra vägar in i Neonparken och samhället. 

Konsekvensbeskrivning 
Upprustning av viltstängsel kommer troligtvis att öka kraven på fler stängsel runt 
om på kommunal mark vilket innebär höga kostnader. 

Beslutsunderlag 
• Nämndinitiativ – Upprustning av viltstängsel samt skyddsjakt i hela

Neonparken/Rasslebygd
• Yttrande – Nämndinitiativ – Upprustning av viltstängsel samt skyddsjakt i

hela Neonparken/Rasslebygd
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 
besluta  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna tekniska kontorets yttrande på nämndinitiativet – Upprustning av 
viltstängsel samt skyddsjakt i hela Neonparken/Rasslebygd samt 

att anse nämndinitiativet besvarat. 
____ 



Sammanträdesprotokoll 7 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:103 
§ 64
Yttrande - Nämndinitiativ – 30 skyltar Järnvägsgatan Emmaboda tätort

Bakgrund 
Rune Magnusson (-) har lämnat in ett nämndinitiativ med önskemål om att 30-
skyltar sätts upp på Järnvägsgatan i Emmaboda. 

Ärendets beredning 
Initiativet översändes till Tekniska kontoret för yttrande. 

Yttrande  
I dagsläget är det inte aktuellt att sätta upp 30 skyltar på Järnvägsgatan i 
Emmaboda. 
Eventuell uppsättning av 30 skyltar kommer att tas i beaktande vid 
utvecklingsarbetet av stationsomrrådet. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande – Nämndinitiativ – Sätta upp 30-skyltar på Järnvägsgatan i

Emmaboda
____ 

Yrkande 
Rune Magnusson (-) yrkar att 30-skyltar sätts upp på Järnvägsgatan i Emmaboda. 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till beredningens förslag 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och 
fritidsnämnden bifaller beredningens förslag. 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår  Teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna yttrandet på nämndinitiativet – Sätt upp 30 skyltar på 
Järnvägsgatan i Emmaboda samt 

att anse nämndinitiativet besvarat. 
____ 

Reservationer  
Rune Magnusson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till 
beslut. 



Sammanträdesprotokoll 8 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:113 
§ 65
Införande av parkeringsövervakning i Emmaboda kommun

Bakgrund 
1987-03-01 trädde lagen om kommunal parkeringsövervakning i kraft. Lagen 
innebär att kommunerna själva äger rätt att besluta om parkeringsövervakning. 
Personer/bolag som ska utföra parkeringsövervakningen förordnas av kommunen. 

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

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Införande av parkeringsbevakning i Emmaboda kommun

____

Teknik och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att parkeringsbevakning införs i Emmaboda kommun

att person/bolag att utföra parkeringsbevakningen förordnas av kommunen 
____  



Sammanträdesprotokoll 9 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:117 

§ 66
Införa föreningspriset - Årets förening

Bakgrund 
Föreningsrådet har inkommit med förslag om inrättande av ett föreningspris till en 
förening som har ett tydligt värdegrundsarbete där man arbetar mot våld, hot, 
trakasserier och mobbning. Detta pris uppmärksammar också föreningslivet i 
Emmaboda kommun. Utmärkelsen kan till exempel delas ut på Hjärtegalan..   

Ärendets beredning 
Kommunens fritidssamordnare fick i uppdrag att utreda ärendet och skriva fram 
ett reglemente för priset.  

Sammanfattning 
Att införa priset ”Årets Förening” som delas ut till en förening som tydligt kan 
visa på ett värdegrundsarbete mot våld, hot, trakasserier och mobbning  är ett bra 
sätt hylla föreningslivet och visa uppskattning för det de gör.  
Samtidigt kan priset inspirera andra föreningar att mer aktivt arbetar för att 
förhindra att våld, hot, trakasserier och mobbning förekommer i föreningslivet.  
Priset delas ut under ordnade former. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att införa priset ”Årets förening” skulle belasta teknik- och fritidsnämndens 
budget med 10 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Införa priset ”Årets förening”

____

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att införa föreningspriset Årets Förening till föreningar som har ett tydligt 
värdegrundsarbete mot våld, hot, trakasserier och mobbning. 

att prissumman belastar teknik-  och fritidsnämndens budget med 10 000 kronor. 
____  



Sammanträdesprotokoll 10 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:117 

§ 67
Föreningspriset - Årets förening – Reglemente

Bakgrund 
Föreningsrådet har inkommit med förslag om inrättande av ett föreningspris till en 
förening som har ett tydligt värdegrundsarbete där man arbetar mot våld, hot, 
trakasserier och mobbning. Detta pris uppmärksammar också föreningslivet i 
Emmaboda kommun. Utmärkelsen kan till exempel delas ut på Hjärtegalan. 

Ärendets beredning 
Kommunens fritidssamordnare fick i uppdrag att utreda ärendet och skriva fram 
ett reglemente för priset.  

Reglemente – Årets förening 
Varje år delar teknik & fritidsnämnden ut föreningspriset – Årets Förening. 
Utdelningen bygger på nomineringar från föreningar som är aktiva i Emmaboda 
kommun. I ansökan ska finnas en motivering varför man anser att föreningen ska 
bli tilldelade priset. 
Teknik- och fritidsnämnden annonserar när det är dags att söka priset. Juryn består 
av föreningsrådets beredning, fritidssamordnare samt kulturchef. Priset delas ut 
under ordnade former. Sista ansökningsdagen är årligen den 30 november. 
För att kunna bli årets förening ska man ha fokus på de mjuka värdena där man 
arbetar mot våld, hot, trakasserier och mobbning i föreningslivet. Ett tydligt 
värdegrundsarbete utefter en framarbetad värdegrund ska finna. 

Beslutsunderlag 
• Föreningspriset – Årets förening – Reglemente

____ 

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) tilläggsyrkar att nomineringar får göras av både föreningar och 
medborgare i Emmaboda kommun samt att teknik- och fritidsnämndens beredning 
ingår i jury. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande om 
att nomineringar får göras av både föreningar och medborgare i Emmaboda 
kommun och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 



Sammanträdesprotokoll 11 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik och fritidsnämnden 
besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att anta Reglementet för föreningspriset Årets förening med tillägg att 
nomineringar får göras av både föreningar och medborgare i Emmaboda 
kommun samt att teknik- och fritidsnämndens beredning ingår i juryn. 

____ 



Sammanträdesprotokoll 12 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:118 

§ 68
Internkontrollplan - Teknik- och fritidsnämnden 2022 - Delårsrapport
Sammanfattning
Niclas Beermann, teknisk chef avlägger delårsrapport avseende teknik- och
fritidsnämndens internkontrollplan 2022.

1. Rutiner kring avtalshanteringen:
Metod:  Löpande rapporter från avdelningar 
Resultat:  En del felhantering 
Åtgärder: Förfina och tydliggöra processen i hanteringen 

2. Kunskap om Teknisk service- Rutiner
Metod: Mätning av antalet serviceordrar 
Resultat:  +15% fler arbetsordrar
Åtgärder: Ska byta telefonnummer till fastighetsskötare, mer

information till verksamheter. Vi tror att mörkertalet är
minst 50% mer ordrar.

3. Uppföljning av andelen ekologiskt
Metod:  Uppföljning av statistiken Ekologiska livsmedelsinköp  

från leverantörer 
Resultat:  37,2 % första 3 månaderna, Januari – Mars 
Åtgärder: Justering ska göras genom planerade inköp för att ligga 

på 30 %. 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete i projekt
Metod: Checklista för kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete 
i projekt 
Resultat:  1 anmärkning, anhöriglista 
Åtgärder: Framtagning av checklista med viktiga återkommande 

 punkter i projekt för att inte missa detta. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga delårsrapporten avseende teknik- och fritidsnämndens 
interkontrollplan 2022 till protokollet 

att översända delårsrapporten avseende teknik- och fritidsnämndens 
internkontrollplan 2022 till kommunstyrelsen 

____  



Sammanträdesprotokoll 13 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:116 
§ 69
Byte av mötesdagar för teknik och fritidsnämndens beredning och
nämndsmöten hösten 2022

Bakgrund 
Önskemål har inkommit om byte av mötesdagar för teknik- och fritidsnämndens 
beredningsmöten samt nämndsmöten från torsdagar till tisdagar i samma vecka 
som mötena varit förlagda.  

Förslag på nya mötestider 
TFNB/TFN Månad Nytt datum 

(tisdagar) 
Gammalt datum 
(torsdagar) 

TFN Augusti 30 
Kl 8-12 

1 september kl 8-12 

TFN Beredning September 13 
Kl 13-17 

15 

TFN September 27 
Kl 13-17 

29 

TFN Beredning Oktober 11 
Kl 8-12 

13 

TFN Oktober 25 kl 8-12 27 
TFN Beredning November 7 (mån) 

Kl 13-17 
10 

TFN November 22 
kl 8-12 

24 

TFN Beredning December 6 
Kl 8-12 

8 

TFN December 20 
Kl 8-12 

22 

____ 

Teknik och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 
besluta  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att för teknik- och fritidsnämndens berednings- och nämndsmöten hösten 2022 
anta förslaget om att i samma vecka som mötena är förlagda byta 
mötesdagarna från torsdagar till tisdagar. 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:8, TFN/2022:4, TFN/2022:7 
§ 70
Inkomna delegationsbeslut

Grävtillstånd 
• Safirstigen 2 – Emmaboda
• Bergsgatan 15 – Emmaboda
• Vallgatan 8 – Emmaboda
• Gjutaregatan 2 – Emmaboda
• Gärdegatan 14 – Emmaboda
• Nygatan och Bäckgatan – Emmaboda
• Södravägen 24 – Emmaboda
• Envägen 2 – Broakulla
• Furuvägen 7 – Broakulla
• Kvarnvägen - Johansfors
• Västervägen 7 – Lindås

Parkeringstillstånd 
• Nummer – 480
• Nummer – 482
• Nummer – 483

Tillstånd 
• Eriksmåla Marknad – Tillstånd
• Valaffischering SD – Tillstånd

____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



Sammanträdesprotokoll 15 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:21 
§ 71
Tekniska kontoret informerar

• Laddstationer – Arbetsgrupp med Elnät, Fastigheter, Projektledare,
Gata/Park och EBA. Hjälp från Miljöfordon Sydost

• Avsiktsförklaring – Gällande etablering av handel i Rasslebygdsområdet
• Markavtal med AMB, ca 7,5 hk
• Förfrågningar om solcellsetablering kommer in, dock inget konkret än.
• Det förs diskussioner om en ”batterietablering” i anslutning till

solcellspark
• Fyrklövern – HansaBygg är fortsatt osäkra på marknaden, ny projektledare
• Södra Målatorp – Budget för projektering ska tas fram
• Strävaområdet
• Ny förskola i Eriksmåla – Byggstart i november
• Högstadiet – Projektering pågår, arkitekt inkopplad
• Nyckelskåp med alkolås på gång
• Bowling ska hyras ut till årsskiftet
• Simhallen – Nya undersökningar är genomförda
• Fordonssamordningsgrupp – Färre bilar, mer cyklar, cykelgarage
• Logistikcenter – Beställa papper och kuvert via Helpdesk från och med

vecka 35
• Eriksmåla rastplats – Ansökan om tillstånd pågår
• Dämning i Broakulla/Johansfors
• Idrottsskolan – Påbörjas efter sommarledigheten

Svar på frågor från nämnden 
• Östra Sveagatan och Smedjegatan – Smedjegatan ska grävas inom kort,

och av den anledningen avvaktar vi asfaltering. Östra Sveagatan är inte
prioriterad då vi har sämre gator som behöver åtgärdas.

• Asfaltskross – Kommunen kommer använda asfaltskross som
justeringsmaterial, ersättning till grus (enskilda vägar) samt till extern
aktör som blandar in materialet i nyasfalt.

____ 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  



Sammanträdesprotokoll 16 (16) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-08-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

§ 72
Övrigt

Rune Magnusson (-) 
• Mätning av broar, vägar och gång- och cykelbanor i Emmaboda och

Vissefjärda
Bron över järnvägen på väg 120 är hela vägbanan 10 meter.
Ett körfält under väg 28 vid Emmaboda Möbler är 3.25 meter.
Två körfält (3.25 +3.25 = 6.50 meter).
Det blir 3.50 meter över till gång- och cykelväg och vägmarkeringar.

Bron över järnvägen i Vissefjärda är 10.90 meter.
Gång- och cykelväg 3 meter + 37 centimeter betongavskiljare. (onödigt
mycket utrymme).

Nya gång- och cyekvägar i Emmaboda är 2.20 meter.

Med en lägre hastighet över bron är det möjligt att få en säker gång och
cykeltrafik mellan Emmaboda och Lindås.
Mellan Södra vägen och Utvägen finns det gott om utrymme för en gång- 
och cykelväg

• Synpunkt från medborgare, att utplacerade bilspärrar är svåra att ta sig
förbi med cykel.

____  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  
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