
Sammanträdesprotokoll 1 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2022-12-20, kl. 08:00 – 10.30 

Beslutande Anja Karlsson Granlund (-), Ordförande 
Rune Magnusson (-)  
Hans Ohlsson, (M)   
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande 
Anders Fransson (S) 
Niklas Hult (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Kent-Ove Johansson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Niclas Beermann, teknisk chef 
Hugo Kjellin, fastighetschef 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare 
Bonny Leth, praktikant 

Utses att justera Anders Fransson (S) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Emmaboda kommunhus, 2022-12-22, kl 14.30 

Underskrifter sekreterare § 97 - § 106
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Anja Karlsson Granlund (-) 

justerare 
Anders Franson (S) 

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

Nämnd/styrelse TFN/2022-12-20 

Sammanträdesdatum 2022-12-20 

Datum för anslags 2022-12-22 Datum för anslags 2023-01-12 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lina Jonsson  



Sammanträdesprotokoll 2 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 97 Nämndinitiativ - Ströva på Sträva, en vandringsled i skogen

§ 98 Ekonomiuppföljning - 2022

§ 99 Taxor, avgifter och priser för teknik- och fritidsnämnden

§ 100 Äskande om utökning av budgetramen för Eriksmåla Rastplats

§ 101 Yttrande - Motion - Andelsköp av solceller på kommunens offentliga byggnader

§ 102 Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos tekniska kontoret, teknik- och fritidsnämnden

§ 103 Äskande - Bidrag draperi Broakulla Folkets Hus

§ 104 Inkomna delegationsbeslut

§ 105 Tekniska kontoret informerar

§ 106 Övrigt



Sammanträdesprotokoll 3 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:166 
§ 97
Nämndinitiativ - Ströva på Sträva, en vandringsled i skogen

Kent Ove Johansson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ daterat 
2022-12-13 

Sammanfattning av nämndinitiativ 
”Uppskyltning vid infarterna till Emmaboda. Nya bilder på friluftskartan, 
vinterbilder som visar pulkabacken samt tydliga anvisningar var bron ligger, listan 
kan göras lång men jag stannar där.  
Emmaboda orienteringsklubb har utfört ett enormt arbete med området. 
Emmaboda kommun borde kunna bättre nu till högsäsong under vintern. 
Förslag till beslut: 
Att snarast beordra tjänstemän att åtgärda bristerna 
Att anlita extern kompetens att utföra arbetet”. 

Beslutsunderlag 
• Nämndinitiativ – Ströva på Sträva, en vandringsled i skogen

____  

Beslutsförslag vid aktualiserande av nämndinitiativ 
• Nämnden beslutar bifalla nämndinitiativet och ärendet lämnas över till

förvaltningen för beredning/utredning sinom inom 6 månader återkommer till
nämnden med förslag till beslut i ärendet

• Nämnden beslutar att avslå nämndinitiativet
• Nämnden beslutar att lämna nämndinitiativet utan åtgärd.
• Nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för ett redan

pågående ärende.

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) yrkar avslag på nämndinitiativet samt att ärendet tas upp som 
information under övrigt.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer beslutsförslagen vid aktualiserande av nämndinitiativ ovan mot 
Jarkko Pekkalas (S) förslag till beslut mot varandra och finner att teknik- och 
fritidsnämnden bifaller Jarkko Pekkalas förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå nämndinitiativet Ströva på Sträva, en vandringsled i skogen samt att 
ärendet tas upp som information under övrigt. 

____  



Sammanträdesprotokoll 4 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:2 
§ 98
Ekonomiuppföljning – 2022

Driftbudgetuppföljning för 2022 

2022-01-01 – 2022-11-30 Utfall Ackumulerad Avvikelse 
Budget budget/utfall 

Central verksamhet -2 232 -2 332 100 
Bebyggda fastigheter -41 093 -38 214 -2 879
Övriga fastigheter 1 669 528 1 141
Gata/Park -14 171 -15 398 1 227
Lokalvård -10 506 -11 755 1 249
Fritid -4 811 -4 877 66 
Bad- och träningscenter -1 879 -2 088 209 
Kostenheten -16 281 -17 114 833 
TOTALT -89 304 -91 249 1 945 

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 
Tidigare investeringsbeslut 2022-09-26 230 000 
Tidigare investeringsbeslut 2022-10-25 430 000 
Ingående investeringsram 2022-11-01 0 
Summa 0 
Kvar att fördela ur investeringsram 2022 0 
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



Sammanträdesprotokoll 5 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2023:11 
§ 99
Taxor, avgifter och priser för teknik- och fritidsnämnden

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige 2022-12-12 beslutades att ärendet avseende teknik- och 
fritidsnämndens taxor, avgifter och priser för teknik –och fritidsnämnden 2023 
skulle återremitteras.  

Ärendets gång 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 2022-11-22  
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta taxor, avgifter och 
priser för teknik- och fritidsnämnden enligt beslutsförslaget Taxor, priser och 
avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023  
Kommunstyrelsen beslutar 2022-11-29  
att  lägga till pris för lunch för person med beviljad insats av socialnämnden på 75 

kronor 
att  lunch för övriga gäster höjs till 110 kronor  
att  lunch för pensionärer höjs till 95 kronor  
att  lunch för anställd höjs till 100 kronor samt 
att  i övrigt godkänna Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 

2023 enligt beslutsunderlaget Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- 
och fritidsnämnden 2023 med ovanstående ändringar.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
att  fastställa taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 enligt 

beslutsunderlaget Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- och 
fritidsnämnden 2023 

Kommunfullmäktige beslutar 2022-12-12  
att återremittera ärendet taxor, priser och avgifter för 2023 till Teknik- och 

fritidsnämnden för ytterligare beredning av förslaget 
____  

Kommunala pensionärsrådet har inkommit med åsikter avseende 
kommunstyrelsens beslutade priser för kosten. Pensionärsrådet, kommunstyrelsens 
ordförande och socialnämndens ordförande träffades 2022-12-19 för en dialog 
kring kostpriserna. Därefter träffades kostchef, teknisk chef, kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchef för att diskutera vidare hantering av ärendet.  
____ 

Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  uppmana kommunstyrelsen beakta Kommunala Pensionärsrådets åsikter 
avseende taxor, avgifter och priser för teknik- och fritidsnämnden 2023. 

____  



Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Sammanträdesprotokoll 7 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:140 
§ 100
Äskande om utökning av budgetramen för Eriksmåla Rastplats

Bakgrund 
Emmaboda kommun har sedan ca 2005, från och till, utrett möjligheten att bygga 
en Eriksmåla rastplats. Det har varit många hinder på vägen av olika slag. Sedan 
fastighetsköpen samt de positiva beskeden från Trafikverket blev klart har 
projektet varit levande. En projektering har genomförts, tillståndsansökan är 
godkänd, och nu är rastplatsen äntligen på väg att byggas, dock ligger befintlig 
budget, på 2 mnkr, långt under verklig kostnad. 

Förvaltningens roll 
Tekniska har genomfört en projektering tillsammans med konsulter och olika 
avdelningar/intressenter i kommunen. Inga större synliga förändringar mot 
tidigare idéskisser har skett, förutom att det har kommit till utrymme till 
laddningsstationer för elbilar. 

Kostnadsförändringen beror framförallt på markant ökade materialkostnader, men 
också nödvändig vattenreningsanläggning (vattenskyddsområde), ny toalett och 
delvis ny lekpark. 

Ekonomi 

Material och projektering 1 100 000:- 
Entreprenad och asfalt 2 900 000:- 
WC    600 000:- 
Belysning    250 000:- 
Lekpark    250 000:- 
Total budget: 5 000 000:- 

Beslutsunderlag 
• Skiss – Eriksmåla rastplats

____

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att  föreslå kommunstyrelsen förekommunfullmäktige besluta att utöka 
kostnadsramen för nybyggnationen av Eriksmåla rastplats till 5 000 000 
kronor. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:102 
§ 101
Yttrande - Motion - Andelsköp av solceller på kommunens offentliga
byggnader

Sammanfattning av inkommen motion 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion avseende andelsköp av 
solceller på kommunens offentliga byggnader:  
”Södra Sverige har i dag ett energiläge som har gjort att det har blivit allt dyrare 
att värma upp bostäder och varmvatten samt att hålla IT-tekniken igång. 
Alla har inte råd att installera solceller på sina villor. Att få möjlighet att köpa 
solcellsandelar på kommunens offentliga byggnader skulle kunna hjälpa villaägare 
att få ner sina kostnader.  
Genom en större installation av solceller minskas också koldioxidutsläppen, vilket 
ligger i linje med de globala besluten vad gäller klimatarbetet”. 

Miljöpartiet de gröna yrkar 
Att villaägare ska erbjudas inköpa andelar till solceller på kommunens offentliga 
byggnader. 

Ärendets beredning 
Motionen har översänts till EBA, teknik- och fritidsnämnden samt Emmaboda 
Energi för yttrande. 

Yttrande 
Idag jobbar kommunen enligt följande beslut: 
• KF 2017-01-24 § 13: Att uppdra till Emmaboda kommun och dess helägda

bolag se över möjligheten att bygga fler solcellsanläggningar på sina egna tak
eller markytor, med målet att i så stor utsträckning som möjligt vara
självförsörjande på el med hjälp av solceller.

Kommunen har ett begränsat antal tak samt att alla tak inte är lämpade för en 
solcellsinstallation. Det kan vara anledningar såsom bärighet, taklutning och 
skuggning av tex träd eller andra byggnader. Ska kommunen bli självförsörjande 
så kommer vi att behöva alla dessa takytor till vår egen produktion. 

Beslutsunderlag 
• Motion – Andelsköp av solceller på kommunens offentliga byggnader
• Remiss – Motion – Andelsköp av solceller på kommunens offentliga byggnader
• Yttrande – Motion – Andelsköp av solceller på kommunens offentliga byggnader

____ 



Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna yttrandet på motionen Andelsköp av solceller på kommunens 
offentliga byggnader och ta det som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
Andelsköp av solceller på kommunens offentliga byggnader då kommunen 
arbetar enligt beslutet fattat i Kommunfullmäktige 2017-01-24 § 13 där man 
uppdrar till Emmaboda kommun och dess helägda bolag se över möjligheten 
att bygga fler solcellsanläggningar på sina egna tak eller markytor, med 
målet att i så stor utsträckning som möjligt vara självförsörjande på el med 
hjälp av solceller samt  

att anse motionen besvarad och avslutad 
____  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Sammanträdesprotokoll 10 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:149 
§ 102
Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos tekniska kontoret, teknik- och
fritidsnämnden

Bakgrund 
Arkivmyndigheten har genomfört en tillsyn av tekniska kontoret arkiv 2022-11-
29. 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden har god kontroll på sina allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 
• Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos tekniska kontoret, teknik- och

fritidsnämnden
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  



Sammanträdesprotokoll 11 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:160 
§ 103
Äskande - Bidrag draperi Broakulla Folkets Hus

Bakgrund 
Broakulla Folkets hus har sökt bidragsmedel för att få ordning på deras draperi på 
teaterscenen. Draperiet går idag inte att dra igen helt då skenorna är trasiga och 
dessutom är draperiet inte tillräckligt brett för att täcka hela scenen.  

Ärendets beredning 
Tekniska kontoret fritidssamordnare har hanterat ärendet och varit i kontakt med 
Broakulla Folkets hus.  

Förvaltningens roll 
Med anledning att föreningens draperi inte fungerar så hindrar det föreningens 
teatergrupp att genomföra sin verksamhet. Föreningen har, från olika företag, tagit 
in kostnadsförslag, både vad gäller att byta ut de trasiga skenorna samt 
förlängning av det befintliga draperiet. Det bästa kostnadsförslaget som 
föreningen har fått ligger på 5 828 kr men den kostnaden kommer öka efter 
årsskiftet då företaget kommer lägga ner efter årsskiftet. 

Det finns medel kvar i ”bygdepengen” och därför finns det utrymme att hjälpa 
föreningen med det bidraget föreningen ansöker om, nämligen 5 828 kr.  

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen blir att föreningen kommer kunna använda teaterscenen igen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget tas ifrån budgeten för ”bygdepengen” som dock ryms inom befintlig 
budget.  
____ 

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att    bevilja Broakulla Folkets hus 5 828 kronor till byte av skenor och 
förlängning av draperi. 

____  



Sammanträdesprotokoll 12 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:7, TFN/2022:4 
§ 104
Inkomna delegationsbeslut

Grävtillstånd – 2022:7 
• Smedjegatan 16 Emmaboda
• Blockgatan 19 Lindås
• Björnbärsvägen 1 Lindås
• Brunamåla 122-123

Parkeringstillstånd –  2022:4 
• Nummer 496
• Nummer 497
• Nummer 498

____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  



Sammanträdesprotokoll 13 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:21 

§ 105
Tekniska kontoret informerar

Upphandlingar 
Nytt Helpdesk – Ett digitalt system där man lägger beställningar på arbeten som 
behöver utföras inom kommunen. 
Ersättning till Idavall 

Bowlingverksamheten  
Flera intresserade, intervjuer pågår 

Simhallen  
Projekteringsfas på gång. 
Livscykelkalkyl ska genomföras först, vilken är färdig i februari. 

Klara Asfalteringsjobb 
Parkering vid polisstationen 
Parkeringen vid Bjurbäcksgatan 
Bokvägen med separat cykelväg 
Parkering vid folkets hus inkl dagvatten 

Eriksmåla rastplats – Första spadtaget måndagen den 5 december 2022 
Dämning i Broakulla/Johansfors – Konsekvensutredning färdig, tittar på åtgärd 
tillsammans med länsstyrelsen 
Handelsplats vid Bad- och träningscenter – Aktivt intresse finns 
Vildsvinsfälla – Inköpt och installerad med kameror 
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslå teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  



Sammanträdesprotokoll 14 (14) 
Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

2022-12-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

TFN/2022:12 
§ 106
Övrigt
Ströva på sträva, en vandringsled i skogen
Utifrån att nämnden beslutade att avslå nämndinitiativet och att det ska tas upp
under övrigt informerar fritidssamordnare och teknisk chef om vad som händer i
projektet och vad som är på gång.

Jarkko Pekkala (S) 
Vad är statusen på renoveringen av köket i Algutsboda? 
Svar: Fastighetschef informerar om att arbetet inte är påbörjat ännu. 

Rune Magnusson (-) 
Är kommunen uppkopplade mot STRADA (informationssystem för data om 
skador och olyckor inom vägtransportsystemet.  
Svar: Teknisk chef undersöker om kommunen använder sig av detta program. 

Hans Olsson (M) 
Nytt år – Nya tider – Vilka utmaningar finns för 2023 
Svar: Teknisk chef informerar om att den största utmaningen är budgeten för 2023 
med tanke på el- och bränslepriser. Det är också många projekt som ska hinnas 
med. 
Projektledare har blivit anställd vilken betalas av projekten. 
Vattenfrågorna. 
____  

Teknik- och fritidsnämndens beredning föreslår teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  


	Innehållsförteckning
	§ 97 Nämndinitiativ - Ströva på Sträva, en vandringsled i skogen
	§ 98 Ekonomiuppföljning - 2022
	§ 99 Taxor, avgifter och priser för teknik- och fritidsnämnden
	§ 100 Äskande om utökning av budgetramen för Eriksmåla Rastplats
	§ 101 Yttrande - Motion - Andelsköp av solceller på kommunens offenltiga byggnader
	§ 102 Arkivmyndighetens tillsyn av närarkiv hos tekniska kontoret, teknik och fritidsnämnden
	§ 103 Äskande - Bidrag draperi Broakulla Folkets Hus
	§ 104 Inkomna delegationsbeslut
	§ 105 Tekniska kontoret informerar
	§ 106 Övrigt

