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TFN/2022:2 
§ 20
Ekonomi

Driftbudgetuppföljning för 2022 
2022-01-01 – 2022-03-31 Utfall Ackumulerad 

budget 
Avvikelse -  

budget/utfall 
Central verksamhet -436 -585 149 
Bebyggda fastigheter -14 233 -14 788 555 
Övriga fastigheter 208 138 70 
Gata/park -6 011 -6 238 227 
Lokalvård -2 828 -3 255 427 
Fritid -2 499 -2 707 208 
Bad- och träningscenter -451 -566 115 
Kostenhet -4 271 -4 655 384 
TOTALT -30 522 -32 656 2 134 

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 
Ingående Investeringsram 2022-04-01 2 415 000 
Lillegården Vissefjärda, lekplats 250 000 

Summa 250 000 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 2 165 000 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att medel för – Lekplats Lillegården Vissefjärda på 250 000 kronor tas ur 
investeringsramen för 2022. 

____  
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 TFN/2021:27 

§ 21
Yttrande – Motion – Genomföra en aktuell studie för att se vilka
förbättringsåtgärder man kan göra för att förbättra skolvägen från
Emmaboda Södra

Sammanfattning – Motion från Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna i Emmaboda önskar att professionella externa resurser tas in 
för att med de senaste kunskaperna och teknik lämna in förslag till kommunen hur 
skolvägen kan göras säkrare. Man vill tro att det finns mycket kunskaper externt 
som en liten kommun inte besitter så undviks att lokala lekmän gör bedömningar 
över vad som är möjligt när det kommer till bil, cykel/gångtrafik. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
• Att skolvägen från Emmaboda södra utreds av professionella externa resurser

vilka ska lämna förslag på åtgärder för att öka säkerheten för främst barn och
ungdomars väg till skolan

Ärendets beredning 
Teknik- och fritidskontoret har inhämtat synpunkter från bildningsförvaltningen 
avseende deras syn på säkerheten för barn och ungdomars väg till skolan från 
Emmaboda södra. Kontakt har även tagits med Trafikverket som är ansvarig för 
riksväg 120. 

Synpunkter från bildningsförvaltningen 
En säker skolväg betyder att barn/ungdomar inte ska skada sig i trafiken till och 
från skolan. Bildningsförvaltningen stödjer detta. Vi uppmuntrar till en så bra 
trafiksituation som möjligt. Vistelsen i trafiken tränar barnet att successivt bli mer 
självständigt. Forskning har dessutom visat att barn som rör sig på morgonen är 
piggare och presterar bättre under resten av dagen. 

Inom tätort anordnas inte skolskjuts då regler om ett visst avstånd beroende på 
ålder i första hand styr rätten till skolskjuts. Krav på trafiksäkerhet har beaktats 
vid bedömning av trafikförhållandet inom tätorter. Hänsyn har tagits till: 
- siktförhållanden
- vägens bredd
- vägens belysning
- förekomsten av hållplatsfickor, vägrenar eller gångbanor
- väglag och snöröjning
- vägens trafikbelastning (antal fordon)
- andelen tung trafik
- fordonens hastighet
- barnets ålder
- antalet barn
- gångsträcka längs väg och obevakade järnvägsövergångar
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Bildningsförvaltningen har ej mottagit klagomål, synpunkter eller 
medborgarförslag för skolvägarna i det aktuella området. 
Ej heller har några incidenter rapporterats i det berörda området. 

Kommunens ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt. En 100 
procent säker skolväg finns tyvärr inte. Trafikantens ansvar är att följa de 
trafikregler som finns. Det finns inga rättigheter. I trafiken finns endast 
skyldigheter trafikanter emellan. Även gående har skyldigheter gentemot andra 
trafikanter t.ex. när ett övergångsställe ska passeras. 

Varje förälder har ett ansvar för sina barn och tar också beslutet på vilket sätt 
barnen ska ta sig till skolan. 

Tekniska förvaltningens yttrande 
Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket som ansvarig för 
riksväg 120 och som får anses som professionell då det är Sveriges största aktör 
när det gäller vägar och säkerhet. Det finns ett övergångställe samt en passage på 
befintlig sträcka där hastigheten är 40 km/h och där GC-vägar ansluter på norra 
sidan av riksväg 120. Det är endast på dessa platser som cyklister och gående ska 
passera riksväg 120 för en säker passage som dessutom är den närmsta och 
säkraste väg till centrala Emmaboda.  

Trafikverket genomförde en riksomfattande översyn av vägarna år 2019 och 
sänkte då hastigheten på grund av övergångstället samt passagen. Längre västerut 
(industriområde) respektive österut (viadukt/bro/refug) är hastigheten 60 km/h. 
Det finns undersökningar genomförda av Trafikverket där sträckor längre än 
300 m med sänkt hastighet ger en motsatt effekt då den snarare ökar hastigheten, 
vilket ger ett sämre skydd för cyklister och gående.    

Andra exempel på förbättringar, som dock måste utredas vidare, skulle kunna 
vara: 
• att göra en GC-väg från Hagagatan fram till Långgatan förbi Möjligheternas

hus och därefter bredda trottoaren på Långgatan med ett övergångställe vid
tunneln.

• att göra en GC-väg på Ölandsgatan mellan Hagagatan och Långgatan.

Beslutsunderlag 
• Motion –  Genomföra en aktuell studie för att se vilka förbättringsåtgärder

man kan göra för att förbättra skolvägen från Emmaboda södra
• Remiss –  Motion – Genomföra en aktuell studie för att se vilka förbättrings- 

åtgärder man kan göra för att förbättra skolvägen från Emmaboda södra
• Yttrande – Motion – Genomföra en aktuell studie för att se vilka förbättrings-

åtgärder man kan göra för att förbättra skolvägen från Emmaboda södra
____ 
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Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna yttrandet på motionen – Genomföra en aktuell studie för att se vilka 
förbättringsåtgärder man kan göra för att förbättra skolvägen från Emmaboda 
södra samt ta det som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad med hänvisning till yttrande med bildningsförvaltningens 
synpunkter samt Trafikverkets svar och översyn av vägarna 2019. 

____  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TFN/2022:74 

§ 22
Lokala trafikföreskrifter – Parkering förbjuden – Järnvägsgatan Emmaboda
tätort

Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-29 att införa lokal trafikföreskrift 
avseende parkering förbjuden i båda riktningarna på Järnvägsgatan mellan 
Storgatan och Strömgatan 1 i Emmaboda då industrierna använder gatan som last- 
och lossningsplats.  

Aktuellt  
Transportstyrelsen har inkommit med uppgifter om att Lokala trafikföreskrifter 
som gäller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera och som har 
blivit beslutade med stöd av 10 kap. 1 § 16 under perioden  1 december 2020 till 
31 maj 2021 kan enligt Polismyndigheten inte tillämpas eftersom bemyndigande 
saknas. 
Detta inkluderar 
• Föreskrifter om rena upphävanden av regler enligt ovan, och
• Föreskrifter som innehåller nya regler enligt ovan och som även upphäver

tidigare föreskrifter med regler enligt ovan
Det är alltså beslutsdatumet som är avgörande för om dessa föreskrifter kan anses 
vara gällande eller inte.  

Med anledning av detta kommer Transportstyrelsen under en begränsad period 
mellan 2022-03-08 – 2022-06-30 att öppna upp en funktion i STFS som gör det 
möjligt för beslutsmyndigheter att göra de justeringar som krävs för att uppfylla 
kraven i 3 § förordningen om elektroniskt kungörande, det vill säga att det är 
kommunen som myndighet som ansvarar för att uppgifterna i föreskrifterna är 
riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. 

Detta innebära att teknik- och fritidsnämnden på nytt behöver besluta om lokal 
trafikföreskrift angående parkering förbjuden på Järnvägsgatan mellan Storgatan 
och Strömgatan 1 i Emmaboda tätort.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Nytt beslutsdatum för lokal trafikföreskrift – Parkering

förbjuden Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 Emmaboda
tätort.

____ 
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Teknik-och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att upphäva teknik- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29 § 40 avseende Lokal 
trafikföreskrift – Parkering förbjuden – Järnvägsgatan mellan Storgatan och 
Strömgatan 1 Emmaboda tätort till förmån för nytt beslut gällande 

att införa lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda riktningarna 
på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i Emmaboda tätort 

att översända lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda 
riktningarna på Järnvägsgatan mellan Storgatan och Strömgatan 1 i 
Emmaboda tätort till Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). 

____ 

Beslutet skickas till  
Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) 
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 TFN/2022:75 

§ 23
Lokala trafikföreskrifter – Parkering förbjuden i båda riktningarna – Svens
gata Emmaboda tätort

Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-29 att införa lokal trafikföreskrift 
avseende parkering förbjuden i båda riktningarna på Svens gata i Emmaboda 
tätort. 

Aktuellt  
Transportstyrelsen har inkommit med uppgifter om att Lokala trafikföreskrifter 
som gäller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera och som har 
blivit beslutade med stöd av 10 kap. 1 § 16 under perioden  1 december 2020 till 
31 maj 2021 kan enligt Polismyndigheten inte tillämpas eftersom bemyndigande 
saknas. 
Detta inkluderar 
• Föreskrifter om rena upphävanden av regler enligt ovan, och
• Föreskrifter som innehåller nya regler enligt ovan och som även upphäver

tidigare föreskrifter med regler enligt ovan
Det är alltså beslutsdatumet som är avgörande för om dessa föreskrifter kan anses 
vara gällande eller inte.  

Med anledning av detta kommer Transportstyrelsen under en begränsad period 
mellan 2022-03-08 – 2022-06-30 att öppna upp en funktion i STFS som gör det 
möjligt för beslutsmyndigheter att göra de justeringar som krävs för att uppfylla 
kraven i 3 § förordningen om elektroniskt kungörande, det vill säga att det är 
kommunen som myndighet som ansvarar för att uppgifterna i föreskrifterna är 
riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. 

Detta innebära att teknik- och fritidsnämnden på nytt behöver besluta om lokal 
trafikföreskrift angående parkering förbjuden på Järnvägsgatan mellan Storgatan 
och Strömgatan 1 i Emmaboda tätort.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Nytt beslutsdatum för lokal trafikföreskrift – Parkering

förbjuden i båda riktningarna – Svens gata i Emmaboda tätort.
____ 
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Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 
besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att upphäva teknik- och fritidsnämndens beslut 2021-04-29 § 41 avseende Lokal 
trafikföreskrift – Parkering förbjuden i båda riktningarna – Svens gata i 
Emmaboda tätort  till förmån för nytt beslut gällande 

att införa lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda riktningarna 
– Svens gata i Emmaboda tätort

att översända lokal trafikföreskrift avseende parkering förbjuden i båda 
riktningarna – Svens gata i Emmaboda tätort till Rikstäckande databas för 
trafikföreskrifter (RDT). 

____ 

Beslutet skickas till 
Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) 
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 TFN/2022:37 
§ 24
Yttrande – Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar

Sammanfattning –Medborgarförslag 
Landskapet förändras, det märks redan av klimatförändringar som påverkar både 
natur och människor på  olika sätt. Vilda bin och andra insekter hostas 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 väx- 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 
omvandlas 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 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

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. 

____  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TFN/2022:81 

§ 25
Äskande om medel för inköp av smarta nyckelskåp med alkolås

Bakgrund 
Under pandemin plockades samtliga alkolås bort från kommunens bilar pga. av 
förhöjd smittrisk vid delande av bilar. Nu när pandemin är över har Tekniska sett 
över en annan teknisk lösning för att ersätta alkolåsen i varje bil till att istället ha 
alkolåset på nyckelskåpet. 

Förvaltningens roll 
Fördelarna med åtgärden är att antalet alkolås minskar med 78 st. Detta ger en 
kostnadsbesparing på lång sikt då kostnaderna för alkolåsen ser ut som följande: 

Kostnaden för inköp & installation av ett alkolås är:  30 000:- 

Kostnad för återmontering av befintliga alkolås: 80 000:- 

Fördelar med smarta nyckelskåp 
Ett smart nyckelskåp har flera funktioner utöver alkolåset som ger oss fördelar.  

Behörighet på nyckelnivå: Utöver att öppna nyckelskåpet har användaren endast 
rättighet att låsa upp de nycklar man har behörighet till. Detta gör också att man 
automatiskt kvitterar ut nyckeln till användaren och kan se i realtid vem som har 
nyckeln och vilka nycklar som befinner sig i skåpet. 

Bokningssystem: Skåpen går att koppla till bokningssystemen så att tex poolbilar 
vid bokning genererar en kod för hämtning av nyckel varav manuell hantering inte 
är nödvändig och att man kan hämta och lämna bilar utanför besökscentrets 
öppettider. Vi tittar även på att i samma skåp ha fastighetsnycklar för utlämning 
till entreprenörer som gör jobb i våra fastigheter. 

Säkerhet: Förvaring av nycklar blir säkrare och vi vet vem som har varje nyckel. 
Larm vid ej återlämnad nyckel gör också att slarv minimeras med att det lämnas 
nycklar på osäkra ställen där stöld kan förekomma. 

Några få bilar kommer inte omfattas av detta då det inte är försvarbart att 
installera nyckelskåp om det endast är två bilar eller färre på en plats. Dessa får 
tillbaka sina alkolås. 

Då Kommunfullmäktige tidigare tagit beslut KF 2012-04-23, § 32 att samtliga 
kommunbilar ska ha alkolås installerat behöver även detta beslut ändras. Tekniska 
föreslår att Tekniska väljer om lösningen ska vara lokalt installerade alkolås i 
fordonet eller centralt installerat till nyckelskåp. Valet av lösning kommer göras 
främst på ekonomiska skäl då i flera verksamheter finns så få bilar att nyckelskåp 
inte är försvarbart ekonomiskt att installera. 
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En uppdaterad policy för Emmaboda kommuns bilinnehav är bifogad för att även 
där justera beslutet av alkolås samt att ta bort det som står om interndebitering då 
det inte längre görs. 

Konsekvensbeskrivning 
5 mindre nyckelskåp 325 000:- 
2 stora nyckelskåp 200 000:- 

Summa: 525 000:- 
____ 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Äskande om medel till inköp av smarta nyckelskåp med

alkolås
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar  

att hos Kommunfullmäktige äska om 525 000 kronor, ur kommunfullmäktiges 
ospecificerade medel för 2022, till inköp och installation av nya nyckelskåp 
med alkolås 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från ospecificerade 
medel för Kommunfullmäktige 2022 tilldela Teknik- och fritidsnämnden 
525 000 kronor till inköp och installation av nya nyckelskåp med alkolås. 

____  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerande  Utdragsbestyrkande

TFN/2022:82 

§ 26
Policy för Emmaboda kommuns bilinnehav

Bakgrund 
En revidering av policyn är aktuell då interna rutiner förändras och nya lösningar 
för alkolås finns. 

Förvaltningens roll 
Kommunen som helhet vill minska på interndebiteringar varav en förändring 
gällande interndebitering av poolbilar behöver förändras. Anledningen till detta är 
för att minsk det administrativa arbetet. 

Tekniska vill även titta på andra tekniska lösningar gällande alkolås, nämligen 
nyckelskåp med tillhörande alkolås. Anledningen till detta är dels en 
kostnadsbesparing på antalet alkolås som behöver installeras, kalibreras och 
servas varje år men även för att dessa nyckelskåp har andra fördelar. Detta gör 
också att policydokumentet behöver få en omskrivning gällande alkolås. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Revidering Policy Emmaboda kommuns bilinnehav
• Policy för Emmaboda kommuns bilinnehav

____ 

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) yrkar på följande tillägg: 
att i Policyn för Emmaboda kommuns bilinnehav under rubriken krav på bilarna 
lägga till att handsfree installeras i bilarna. 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande och 
finner att teknik- och fritidsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  godkänna föreslagen revidering av Policy för Emmaboda kommuns 
bilinnehav med tillägget 

att  under rubriken Krav på bilarna lägga till att handsfree installeras i bilarna 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen 
revidering av Policy för Emmaboda kommuns bilinnehav. 

____  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum  

2022-04-28 15 (17) 

Justerande  Utdragsbestyrkande

TFN/2022:9 

§ 27
Inkomna delegationsbeslut

Grävtillstånd 
Bergsgatan – Emmaboda  
Broms väg 8 – Åfors 
Kedjegatan – Emmaboda  
Plangatan – Emmaboda  
Tegvägen 13 – Lindås  
Verdavägen – Vissefjärda  
Älgvägen 29 – Emmaboda 

Parkeringstillstånd 
Nr: 465 
Nr: 466 
Nr: 467 
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____   
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TFN/2022:21 
§ 28
Tekniska kontoret informerar

• Lokalvårdschefsrekrytering pågår
• Bowlingen uppstartad
• Projektutvecklare – Ann-Christin Torgnysson
• Kanslichef – Rekrytering klar
• Samordnare – Kostenheten
• Exploateringschef – Rekrytering klar
• Covid-19
• RF-SISU Småland
• Projekt

Duvemåla,
Sträva-området
Suttarekulla 2:6
Parkeringsövervakning

• Presentation av 3D-ritning – Eriksmåla förskola
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____ 
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§ 29
Övrigt

Kent-Owe Johansson (SD)    
Presentation – Åsikter kring utformning av renovering/nybyggnation av simhallen. 

Rune Magnusson (-) 
Nämndinitiativ – Sätta upp 30-skyltar på Järnvägsgatan. 
____  

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  presentationen gällande åsikter kring utformning av renovering/nybyggnation 
av simhallen läggs till som informationspunkt vid teknik- och fritidsnämnden 
2022-05-24 

att inkommet nämndinitiativ angående att sätta upp 30-skyltar på Järnvägsgatan 
tas upp vid teknik- och fritidsnämnden 2022-06-21. 

____  
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