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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 
 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Moberg i kommunhuset, 2020-06-10, 

                                      kl. 08.30 – 12.00 

 

Beslutande Anja Karlsson-Granlund (Ba) ordförande ersättare för Niklas Banérsson 

Hans Ohlsson (M) 

Jarkko Pekkala (S) 

Annika Karlsson (S) 

Niklas Hult (S) 

Anders Fransson (S) ersättare för Camilla Johansson (S) 

Bo Mårtensson (Sd) ersättare för Lars-Olof Karlsson (-) 

 
 

Övriga deltagande Niclas Beermann, förvaltningschef 

Agneta Turnstedt, ekonom 

Peter Lindberg, fastighetsförvaltare 

Pia Lindau, sekreterare 

 

Utses att justera Hans Ohlsson (M) 

Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-06-15, kl. 07.30 

 

Underskrifter sekreterare  Paragrafer 21-35 

 Pia Lindau 

 
 ordförande  

 Anja Karlsson-Granlund 

 
 justerare  

  Hans Ohlsson 

 

 

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

 

Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2020-06-10 
 

Datum för anslags 2020-06-15 Datum för anslags 2020-07-07 
uppsättande  nedtagande 

 

Förvaringsplats för Tekniska kontoret, Emmaboda 

protokollet 

 

Underskrift  

 Pia Lindau  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Försäljning av fastigheten Södra Målatorp 1:49 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 21  Dnr TFN/2020:02    041 

 

Ekonomi 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Agneta Turnstedt redogör för ekonomirapporten per 2020-05-31. 

 

Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats 5.500.000 kronor i investeringsram för 

2020. Fördelningsförslag redovisas nedan: 

Tidigare gjord fördelning  1.700.000 

Ekebo, kyl- och frysrum     500.000 

Skatan, om- och tillbyggnad     700.000 

Örnen 5, Nöjesindustrin, omklädningsrum m.m. 1.000.000 

Asfaltering, Fridhemsgatan Broakulla    250.000 

Ångmaskin (städ Emmaboda IP)      50.000 

Byggstaket (200 m)       50.000 

Summa  4.250.000 

Kvar att fördela ur investeringsramen: 1.250.000 

Upphävande av beslut, TFN §27 2019 500.000 Törestorp    500.000 

Kvar att fördela ur investeringsramen: 1.750.000 

 

Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning och investeringsbudgetuppföljning. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2020-05-31 och uppföljning av 

pågående investeringsprojekt 2020 till protokollet. 

 

att godkänna fortsatt ytterligare fördelning av investeringsbudget enligt förslaget 

för 2020. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga ekonomirapport per 2020-05-31 och uppföljning av 

pågående investeringsprojekt 2020 till protokollet. 

 

att godkänna fortsatt ytterligare fördelning av investeringsbudget enligt förslaget 

för 2020. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

mailto:kansliarende@emmaboda.se


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 

Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 22  Dnr TFN/2020:10    318 

 

Enskilda vägar - investeringsbidrag 

 

Sammanfattning av ärendet 

I år har 5 ansökningar om investeringsbidrag inkommit från enskild väg-

samfällighet. Ansökningarna är följande: 

 

1. Mattamåla vägsamfällighet ansöker om investeringsbidrag till förstärkning 

av väg nr H 18548. 

 

2. Spritsmåla-Långelycke vägsamfällighet ansöker om investeringsbidrag till 

beläggning av väg, 1 820 m. 

 

3. Stamphults vägsamfällighet ansöker om investeringsbidrag för att 

förstärka/utöka 15 mötesplatser och 5 nya mötesplatser.  

 

4. Östra Hällasjö Östansjö vägsamfällighet ansöker om investeringsbidrag till 

vägräcke vid bro, väg nr 19650. 

 

5. Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar ansöker om investeringsbidrag till 

bärlager, rörbro, balkbro, försegling och trummor. 

 

Enligt bestämmelser för anslag och bidrag till enskild väghållning inom 

Emmaboda kommun ska samfällighet, som ej kan erhålla statsbidrag och för 

privata utfartsvägar, kunna erhålla kommunalt bidrag. Vägens standard bedöms 

efter behovet och som regel skall då gälla den lägsta standard som krävs för att 

statsbidrag till underhåll skall kunna utgå. Ansökan från Spritsmåla-Långelycke är 

borttagen då den inte anses falla inom dessa bestämmelser. 

 

Förvaltningens roll 

Teknik- och Fritidsnämndens investeringsbudget för enskilda vägar innehåller 

388.714 kronor till investeringar 2020.  

Ansökningar är inkomna och prövade enligt fastlagda bestämmelser. Godkända 

ansökningar är fördelade förhållande till respektives paraplyorganisations totala 

vägsträcka enligt nedan redovisning: 

 

Algutsboda enskilda vägar 139.337 m  34% 

Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar 276.026 m  66% 

 

Fördelas enligt följande:  

Algutsboda enskilda vägar   132.163 kronor 

Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar   256.551 kronor 

Totalt investeringsbidrag 2020                                            388.714 kronor 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att fördela investeringsbidraget 132.163 kronor till Algutsboda enskilda vägar och 

256.551 kronor till Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar 

 

__ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela investeringsbidraget 132.163 kronor till Algutsboda enskilda vägar och 

256.551 kronor till Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar 

 

____ 

 

Beslutet skickas till 

 

Stamphults vägsamfällighet nr 18797 

Vissefjärda - Långasjö enskilda vägar 

Spritsmåla Långalycke vägsamfällighet 

Mattamåla vägsamfällighet 

Östra Hällasjö Östansjö nr 19650 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 23   Dnr TFN/2020:49    300 

 

Remiss-medborgarförslag Begränsa när det är tillåtet att använda 

fyrverkerier 

 

Bakgrund 

Medborgarförslag har inkommit med förslag att det blir tidsbegränsning på när det 

är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun. T.ex. 

nyårsafton mellan kl. 23-01. 

 

Ärendets beredning  

Remissen inkom 2020-01-30 och översändes till teknik- och fritidsnämnden för 

yttrande/handläggning. 

 

Förvaltningens roll 

Yttrande till kommunledningskontoret senast 2020-08-10. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv 

till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och 

smällare i Emmaboda kommun. 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att begränsa när det 

är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton mellan kl. 20:00 – 

01:00. 

___ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv 

till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och 

smällare i Emmaboda kommun. 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att begränsa när det 

är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton mellan kl. 20:00 – 

01:00. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljönämnden 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 24   Dnr TFN/2019:83    300 

 

Remiss – Översyn av författningssamling och styrande dokument 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 § 146 att uppdra åt kansliavdelningen att 

hålla matrisen över styrande dokument och författningssamlingen uppdaterad och 

kommunicera med berörda delar av kommunkoncernen när dessa ska revideras. 

Enligt matrisen ska dokumenthanteringsplanen revideras varje år. 

 

Målet med dokumenthanteringsplanen är att skapa en enhetlig och korrekt 

hantering av de allmänna handlingarna inom organisationen och att man lätt ska 

kunna få en överblick över de handlingar som förekommer. 

 

Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument och ska ses över en gång per 

år för att se om hanteringen av vissa handlingstyper har ändrats, nya handlingar 

kommit till eller tagits bort. Efter revidering måste den ändrade 

dokumenthanteringsplanen på nytt antas av nämnden. 

 

Förvaltningens roll 

Efter tillsyn hos tekniska kontoret 2019-10-10 av arkivarie Maria Henningsson 

konstaterades att Teknik- och fritidsnämnden har arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan. Någon revidering av dokumenthanteringsplanen 

behöver inte göras i dagsläget, men kan eventuellt behövas lite längre fram, med 

tanke på kommande organisationsförändring i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplanen 

Protokoll arkivtillsyn 2019-10-10 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden  

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

dokumenthanteringsplanen. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

dokumenthanteringsplanen. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

Kommunstyrelsen 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 25   Dnr TFN/2020:63    002 

 

Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av organisatoriska förändringar inom tekniska kontoret finns ett behov 

av en översyn av befintlig delegationsordning från 2019-09-11 § 41. 

 

Ärendets beredning 

Tekniska kontorets förslag har arbetats fram av tjänstemän på tekniska kontoret 

och därefter har en delegationsordning färdigställts. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att anta teknik- och fritidsnämndens delegationsordning enligt förslaget. 

 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att anta teknik- och fritidsnämndens delegationsordning enligt förslaget. 

 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se inklusive bilaga 

Ekonomikontoret inklusive bilaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 26   Dnr TFN/2020:66    511 

 

Förslag på ändring av totalvikten till BK 4 

 

Bakgrund 

I samband med transportstyrelsens godkännande att totalvikten på lastbilar får 

uppgå till 74 ton (BK 4 väg) från nuvarande 64 ton (BK 1 väg) kommer 

lastbilsekipagen uppgraderas succesivt till denna vikt.  

Emmaboda Energi o Miljö AB har sitt värmeverk på Industrigatan och då måste 

lastbilarna köra Södra vägen och Industrigatan för att komma dit. 

Alla vägar inom tättbebyggt är idag inlagt som BK 1 väg och för att kunna köra 

lagligt måste detta ändras till BK 4 väg i RDT, gällanderegister tillhörande 

transportstyrelsen. 

Förvaltningens roll 

Teknik och fritidsnämnden bör ta beslut på att nuvarande föreskrift ska upphöra 

och därefter ska  ändras till ny föreskrift gällande BK4 väg.  

 

Konsekvensbeskrivning 
Enligt transportstyrelsen måste föreskriften ändras då vi fortfarande har registrerat 

BK 1 väg i RDT, om någon kör med tyngre totalvikt än 64 ton kan polisen 

bötfälla personen i fråga för dom har andra uppgifter som gäller i RDT. 

 

Förslag är att ändra vägarna som finns inom Emmaboda kommuns södra 

industriområde, från riksväg 120 fram till riksväg 28. Vägarna är Södra vägen, 

Fabriksgatan, Industrigatan, Vegagatan och vägen till kommunens reningsverk 

som ligger på östra sidan av riksväg 28 mellan Knappsmålavägen och Stenvägen, 

I samband med detta vore det bra att även ändra detta inom Norra industriområdet 

i Lindås där vägarna är Verktygsvägen, Bandvägen och Maskinvägen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Emmaboda kommun ändrar detta hos Transportstyrelsen och detta bekostas av 

Emmaboda kommun till en kostnad av ca 15 000 kronor. 

 

Sammanfattning 

Alla felaktiga lokala trafikföreskrifter bör och ska rättas till för att få rätt 

information i RDT som gäller enligt svensk Trafiklagstiftning. 

 

___ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att nuvarande föreskrift ska upphöra och därefter ändras till ny föreskrift gällande 

BK 4 väg. 

 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att nuvarande föreskrift ska upphöra och därefter ändras till ny föreskrift gällande 

BK 4 väg. 

 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 27   Dnr TFN/2020:67    253 

 

Försäljning av tomtmark på Södra Målatorp 1:61 

 

Bakgrund 

Det har inkommit från Emmaboda bostad AB (EBA) en förfrågan om att få stycka 

av del av fastigheten Södra Målatorp 1:61>1 (Gröngatan/Torggatan i Vissefjärda) 

i syfte att bygga flerbostadshus, i första hand marklägenheter. Den totala 

efterfrågade tomtytan är av 3050 m2. Tomten har en hög lämplighet för ändamålet 

och omgivningen består av en normal villabebyggelse. Planen för den specifika 

tomten definierar vad som får byggas. 

 

En avyttring av tomten till EBA i syfte att bygga flerbostadshus ligger helt i linje 

med nya mål om bostadsbyggnation och ökat invånarantal. Dessutom, i dialog 

med Vissefjärda samhällsförening, har intresset blivit så stort att en kölista fått 

upprättas. 

 

Kommunägda tomter på Torggatan i Vissefjärda som är till salu kostar 3 600 kr 

plus 4,80 kr per kvadratmeter. Med samma räkning skulle tomten beskriven ovan 

säljas för en totalkostnad av 18 240 kr. Därtill kommer kostnader för avstyckning 

och anslutningsavgifter för bl.a. el och VA. 

 

Förvaltningens roll 

Ärendet har föredragits av Per Morin från EBA och utvärderats av Teknisk chef 

samt Samhällsutvecklingschef. 

 

Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågad tomt på Torggatan i Vissefjärda 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av 3050 

kvadratmeter av tomten Södra Målatorp 1:61>1 och sälja till en kostnad av 18     

240 kr. 
 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att villkora 

tomtförsäljningen till att tomten ska vara bebyggd inom fem år efter undertecknat 

köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år. 
 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av 3050 

kvadratmeter av tomten Södra Målatorp 1:61>1 och sälja till en kostnad av 18     

240 kr. 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att villkora 

tomtförsäljningen till att tomten ska vara bebyggd inom fem år efter undertecknat 

köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år. 

 

____ 

 

Beslutet skickas till 

  kansliarende@emmaboda.se 

  Kommunstyrelsen 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 28   Dnr TFN/2020:68    253 

 

Försäljning av fastigheten Södra Målatorp 1:49 

 

Bakgrund 

Det har inkommit önskemål om att få köpa fastigheten Södra Målatorp 1:49 i 

syfte att få ordning på Södra Målatorp 1:8 inför en försäljning. Den sistnämnda 

fastigheten är bebyggd och vars huskropp sträcker sig in på kommunens fastighet 

Södra Målatorp 1:49. 

 

Att genomföra en lantmäteriförrättning för att rätta till ett uppenbart fel i 

kartbilden är en tidsödande process. Kommunens fastighet har inget större värde 

och anses inte byggbar.  

 

Kommunägda tomter på Torggatan i Vissefjärda som är till salu kostar 3 600 kr 

plus 4,80 kr per kvadratmeter. Med samma räkning skulle tomten beskriven ovan 

på 1 569 kvadratmeter säljas för en totalkostnad av 11 131 kr. 

 

Förvaltningens roll 

Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med avdelningen för Bygg och 

miljö samt kommunens GIS-samordnare. 

 

Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågad fastighet Södra Målatorp 1:49. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten 

Södra Målatorp 1:49 till en kostnad av 11 131 kr. 
 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten 

Södra Målatorp 1:49 till en kostnad av 11 131 kr. 

 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 29  Dnr TFN/2020:69    300 

 

Hyresreduktioner med anledning av Covid-19 

 

Bakgrund 

Ett fåtal av kommunens hyresgäster har ansökt om hyresreduktion med 50 % med 

anledning av Covid-19.   

 

Förvaltningens roll 

Följande hyresgäster har ansökt om hyresreduktion:  

 

Actic Sverige AB – 1 kontrakt 

Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda AB – 6 kontrakt  

 

Konsekvensbeskrivning 
Total hyressänkning under perioden april-juni: 

  

Kontor  50 kr  

Lasergame  4 290 kr 

Paintball  2 000 kr  

Förråd  698 kr  

Gokart  15 900 kr 

Bowling  18 000 kr 

Actic  7 500 kr    

Totalt:  48 438 kr 

Stöd att söka: 24 219 kr 

 

50% av ovanstående hyresnedsättning återgår till kommunen när vi söker statligt 

stöd hos länsstyrelsen. 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att bevilja hyresreduktionen för ovanstående hyreskontrakt med 50% under 

perioden april – juni 2020. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

att bevilja hyresreduktionen för ovanstående hyreskontrakt med 50% under 

perioden april – juni 2020. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

Ekonom tekniska kontoret 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 30   Dnr TFN/2020:70    253 

 

Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 

 

Bakgrund 

Det har inkommit två förfrågningar om att få stycka av delar av fastigheten 

Emmaboda 4:1, längs med Norra Lindåsgatan i anslutning till den sydvästra delen 

av Mjusjön. 

 

Platsen/området har ingen gällande detaljplan och det finns idag inga planer på att 

genomföra någon sådan. Strandskyddsdispens är möjlig då området omfattas av 

ett LIS-område i enlighet med kommunens översiktsplan, antagen 2013-04-29. 

Vidare är platserna i anslutning till befintliga bostadshus och som också bedöms 

bidra till en långsiktig utveckling av landsbygden. Det ska, enligt avdelningen för 

Bygg och miljö, finnas en fri passage på minst 20 meter från vattenlinjen till 

fastighetsgräns, en s.k. hemfridszon.  

 

Förvaltningens roll 

Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med avdelningen för Bygg och 

miljö, kommunens GIS-samordnare samt kommunjurist på Sveriges kommuner 

och regioner.  

Värdering är genomförd av registrerad fastighetsmäklare. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Att möjliggöra en försäljning av en attraktiv tomt för bostadsändamål följer målen 

om bostadsbyggnation och ökat invånarantal.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagen tomtyta ligger på cirka 1500 m² per tomt och har värderats av 

fastighetsmäklare till en kostnad av 400 000 kr inklusive moms och 

avstyckningskostnader. Det som tillkommer är anslutningsavgifter som bl.a. el 

och VA. Värderingen grundar sig på vad som betalts för liknande sjönära 

fastigheter på den öppna fastighetsmarknaden under liknande förhållanden. 

 

För att säkerställa att tomterna bebyggs inom rimlig tid och att de inte säljs vidare 

är det lämpligt att det framgår i köpehandlingar att de är bebyggda med 

bostadshus inom fem år från undertecknat köpeavtal annars utgår ett vite av 25% 

av köpeskillingen årligen.  Vidare måste köparen förbinda sig att under de fem 

åren inte sälja en obebyggd fastighet vidare. Uppfylls inte detta har Emmaboda 

kommun rätt att ta ut ett vite av köparen motsvarande 50% av köpeskillingen.  

 

Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågade tomter på Emmaboda 4:1. 

Värdering tom Rasslebygd 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av två 

tomter á 1500 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 och sälja dem till en kostnad 

av 400 000 kr inklusive moms per tomt. 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att villkora 

tomtförsäljningen till att respektive tomt ska vara bebyggd inom fem år efter 

undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år.  
 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att vite enligt 

redovisade ekonomiska konsekvenser. 
 

att ge uppdrag till tekniska chefen att utforska möjligheten att avstycka fler tomter 

inom samma område. 

 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av två 

tomter á 1500 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 och sälja dem till en kostnad 

av 400 000 kr inklusive moms per tomt. 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att villkora 

tomtförsäljningen till att respektive tomt ska vara bebyggd inom fem år efter 

undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år.  
 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att vite enligt 

redovisade ekonomiska konsekvenser. 
 

att ge uppdrag till tekniska chefen att utforska möjligheten att avstycka fler tomter 

inom samma område. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 31  Dnr TFN/2020.5    805 

 

Bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret 2019  

 

Fritidsföreningarna har kommit in med bidragsansökningar för verksamhetsåret 

2019. 

Förslag är att höja aktivitetsbidraget från 5 till 9 kronor för verksamhetsåret 2019. 

Sökta bidrag fördelar sig då enligt följande: 

 

Verksamhetsbidrag  2019 2018  

Administrationsbidrag  35.740 31.130  

Lokalbidrag   185.975 182.054 

Aktivitetsbidrag (9/6 kr)  443.229 326.412 

Hästbidrag   20.000 20.000 

Summa   684.944 559.596 
Anläggningsbidrag  549.673 563.083   

Kartbidrag (EVOK)  34.500 34.500 

Total   1.269.117 1.157.179 

 

 

  

 Det interna lokalbidraget beräknas, 2020,uppgå till 150.000 kronor.  

 

 Bidrag SISU Idrottens studieförbund, 2020, uppgår till 100.000 kronor. 

 

 Samarbetsavtalet med ERK, Lidahult 2020, uppgår till 138.600 kronor. 

 

 Samarbetsavtalet med EIS, Emmaboda Idrottsplats 2020, uppgår till 

162.750 kronor. 

 

 Den totala bidragssumman uppgår då till 1.820.467 kronor. 

 

 Teknik och fritidsnämndens budgetram för bidrag till fritidsföreningar är 

1.830.000 kronor. Vi har 9.533 kronor kvar att fördela under 2020. 

 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att bevilja bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret 2019 enligt ovan 

redovisat förslag. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret 2019 enligt ovan 

redovisat förslag. 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 32  Dnr TFN/2020.1    300 

 

Anmälan meddelanden 
 

Beslut från Jordbruksverket Generell dispens från kravet på utbildningsbevis för 

att bekämpa granbarkborrar i virkesres. 

Dnr 2020.1 

 

Kommunstyrelsens personalutskott § 8/2020 Förändring av Fritidschefstjänsten. 

Dnr 2020.1 

 

PM från Polismyndigheten Hantering av begäran om att tidigarelägga redan 

meddelade tillstånd för uteserveringar. Dnr 2020.1 

 

Kommunfullmäktige § 27/2020 Tillägg till kommunstyrelsens och nämnders 

reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning gällande sammanträden på 

distans. Dnr 2020.1 

 

Kommunfullmäktige § 16/2020 Årsredovisning med måluppföljning 2019. Dnr 

2020.2 

 

Kommunfullmäktige § 17/2020 Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2019 

– Emmaboda kommun. 2020.1 

 

Kommunfullmäktige § 18/2019 Besvarande av medborgarförslag – 

Cykelpump/lufttryck i Lindås. Dnr 2019.84 

 

Kommunfullmäktige § 22/2020 Kylanläggningar till äldreboende. Dnr 2018.89 

 

Kommunfullmäktige § 25/2020 Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2032. 

Dnr 2020.1 

 

Kommunstyrelsen § 37/2020 Årsredovisning Internkontrollplan Teknik- och 

fritidsnämnden 2019. Dnr 2019.79 

 

Kommunstyrelsen § 44/2017 LUPP 2018. Dnr 2020.1 

 

Länsstyrelsen Kalmar län Samråd angående underhållsröjning och 

helikoptertoppning av 130kV Nybro-Lessebo V, delen Kalmar län. Dnr 2020.1 

 

Kommunledningsnämnden § 24/2020 Kommunens bilpolicy – Alkolås i 

kommunbilarna. Dnr 2020.1 

 

Kommunfullmäktige § 44/2020 Finansiering av servicebyggnad 

Badplats/Camping Törestorp 2:2. Dnr 2019.33 

 

Kommunfullmäktige § 45/2020 Finansiering av omklädningsrum Emmaboda 

idrottsplats. Dnr 2020.53 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet.  
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 33  Dnr TFN/2020.4    002 

 

Anmälan delegationsärenden 
 

Parkeringstillstånd nummer 389-398 

 

Tillstånd om utställning av blomlådor AMB Industri AB Kvarnvägen 26 

Broakulla. Dnr. 2020.50 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, E.ON Energidistribution Kalmar, 

Kimramåla 105 under tiden 2020-04-15 – 2020-12-05. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Skogsvägen 16 Emmaboda under tiden 2020-04-04 – 2020-04-30. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Smedjegatan 11 Emmaboda under tiden 2020-04-14 – 2020-04-30. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Brovägen 2, Bygdevägen 9, Ängsvägen 2 Emmaboda under tiden 2020-04-14 – 

2020-04-30. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Turevägen 12 Vissefjärda under tiden 2020-04-14 – 2020-04-30. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, E.ON Engeridistribution, Vid pumphus 

innan Törestorps badplats under tiden 2020-04-20 – 2020-08-30. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, mellan 

Kvarngatan 12 och 18 i Lindås under tiden 2020-04-23 – 2020-05-08. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Kedjegatan 33 Emmaboda under tiden 2020-04-29 – 2020-04-29. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, I 

Rasslebygdsområdet Emmaboda under tiden 2020-05-04 – 2020-06-15. Dnr 

2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Turegatan 20 Vissefjärda under tiden 2020-05-07 – 2020-05-11. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi & Miljö AB, 

Långgatan Emmaboda mellan tunneln och Glasma utanför Möjligheternas hus 

under tiden 2020-05-28 – 2020-06-23. Dnr 2020.8 

 

Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Elnät AB, handgrävning 1 

kvm för byte av kabelskåp utanför Storgatan 37, 33 och 31. Dnr 2020.8 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

Tillstånd om bred transport, Trafikverket Region Syd, Kedjegatan – 

Mineralvägen – Storgatan, transporttidpunkt 2020-04-29. Dnr 2020.15 

 

Tillstånd för tung och bred transport, Trafikverket Region Syd, Storgatan 45 

Emmaboda, transporttidpunkt 2020-05-04. Dnr 2020.15 

 

 

Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för Trottoarpratare 

vid/utanför Länsförsäkringar Storgatan 4, Emmaboda under tiden 2020-04-01 – 

2020-12-31. Dnr 2020.9 

 

Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för Uteservering 

Salladscaféet Nygatan 11 Emmaboda under tiden 2020-05-14 – 2020-09-30. Dnr 

2020.9 

 

Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för Sång/musik på 

Centrumtorget, följande datum 2020-05-30, 2020-06-13, 2020-06-27, 2020-07-

04, 2020-07-11, 2020-07-18, 2020-07-25, 2020-08-01, 2020-08-08, 2020-08-15. 

Dnr 2020.9 

 

Polismyndigheten med tillstånd, yttrande och ansökan för Cirkusföreställning och 

affischering, Vid Er-sjön Emmaboda under tiden 2020-05-23 – 2020-05-24, vid 

brandstationen Vissefjärda under tiden 2020-05-25 – 2020-05-25. Dnr 2020.9 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 

____ 
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 34     

 

Tekniska kontoret informerar 

 

Niclas Beermann informerar om: 

 Bowlinghallen 

 Coronasituationen 

 Biogasbilar 

 Duschar sporthallen 

 Parkeringen vid Hälsocentralen 

 Fritidssamordnare 

 Ridhuset Lidahult 

 

 

Pia Lindau informerar om: 

 Genomgång av uppföljningslista och verkställda ärenden:  

Ärende TFN 2020:48 Franskregistrerad Peugot Getasjökvarn avlutad 

Ärende TFN 2020:32 Fordon ECR 649 avslutad 

Ärende TFN 2019:85 Felparkerad polskregistrerad bil avslutad 

Ärende TFN 2019:42 Fordon JDD 209 avslutad 

Ärende TFN 2020-38 Fordon RGB 306 avslutad 

Ärende TFN 2020:45 Fordon Muggetorp avslutad 

Ärende TFN 2020:46 Fordon NLM 937 avslutad 

Ärende TFN 2020:47 Fordon BSB 912 avslutad 

Ärende TFN 2020:44 Fordon ARP 043 avslutad 

Ärende TFN 2020:59 Fordon SWB 498 avslutad 

Ärende TFN 2020:43 Ansluta enskild väg till allmän väg Östra 

industriområdet Skutaryd 2:8. 

Ärende TFN 2020:56 Skada fordon vid Nöjeshuset 

 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 

 

Beslutet skickas till 

kansliarende@emmaboda.se 

 

mailto:kansliarende@emmaboda.se
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Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 

 2020-06-10 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 35 

 

Övrigt 
 

Se över gång- och cykelvägen runt Er-sjön. 

 

____ 

 

Förslag till beslut 

 

Tekniska kontoret föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____ 
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