
Sammanträdesprotokoll 1 (26) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid The Glas Factory, Boda Glasbruk, 2022-11-08, kl. 13:00 – 14:30 

Beslutande Johan Jonsson (C), Ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Leif Karlsson (M) 
Bo Eddie Rossbol (-) 
Gullbritt Hellborg (KD) 
Kickie Norrby (S) 
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Jan-Olof Jäghagen (S) 
Stefan Marcelius (SD) 

Övriga deltagande Jon Frööjdh (SD) ställer frågor kring § 149, § 151 och § 160 i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut 2009-08-11 § 74  
Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Susanna Engelholm, kanslichef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 
Henrik Andersson, IT-chef 

Ajournering Mötet ajourneras 13:55-14:03 och 14:16-14:22 

Utses att justera Per Adolfsson (S) 
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus, 2022-11-10, kl: 15:00 

Underskrifter sekreterare § 147 - § 160
Lena Limslätt-Petersson 

Ordförande 
Johan Jonsson (C) 

Justerare 
Per Adolfsson (S) 

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

Nämnd/styrelse KS/2022-11-08 
Sammanträdesdatum 2022-11-08 
Datum för anslags 2022-11-11 Datum för anslags 2022-12-03 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Christoffer Karlsson 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 147 Kommunledningen informerar

§ 148 Ekonomi

§ 149 Avfallstaxa 2023

§ 150 Va-taxa 2023

§ 151 Omfördelning av medel från nattvakt till nattvandrare

§ 152 Transformeringsstrategi - Emmaboda kommun

§ 153 Räddningstjänstförbundet Emmaboda/Torsås -Delårsrapport 2022

§ 154 Räddningstjänstförbundet - Revisionsrapport 2022

§ 155 Yttrande - Medborgarförslag - Införa tjänsten friluftslivsutvecklare

§ 156 Namngivning av gata belägen mellan kvarteret Klövern och Vallmon

§ 157 Svar på frågor från KPR om standarden på kommunens äldreboenden

§ 158 Revidering - Kommunala Pensionärsrådets Reglemente

§ 159 Meddelanden

§ 160 Bidragsansökan från föreningen Folkets Hus Emmaboda
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:5 
§ 147
Kommunledningen informerar

• Markförsäljning till Xylem
• Ett energiföretag önskar arrendera mark med avsikt att bygga ett batterilager
• Markanvisningsavtal – Handelsområde
• Emmaboda kommun sparar el, vatten och värme – Kommunens

verksamhetschefer tipsar om sparförslag
• Projekt Care – Tillväxt i generationer
• Renovering av kommunhuset – Rådhusgatan avstängd för genomfart.

Ingången till besökscentret kommer att vara öppen.
____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:8 
§ 148
Ekonomi

Chefsekonom Katarina Bondesson redovisar prognos för kommunens budget. 
18,1 mnkr 

Nämndernas prognos visar:    
Kommunstyrelsen 1,3 mnkr 
Bygg- och miljönämnden  -0,9 Mkr
Teknik- och fritidsnämnden 0 Mkr
Bildningsnämnden 0 Mkr 
Socialnämnden -8,1Mkr
Valnämnden -0,1 mkr
Överförmyndarnämnden -0,3 mnkr
Revision 0 mkr 
Summa - 8,1 mkr
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:396 
§ 149
Avfallstaxa 2023

Bakgrund 
Emmaboda Energi och Miljö AB har kommunens uppdrag att svara för 
mottagande av hushållsavfall inom kommunen. Detta innebär att samla in 
kärlavfall vid hushållens fastigheter, att via underleverantören Möjligheternas Hus 
AB ta emot grovavfall vid kommunens återvinningscentral, att se till att avfallet 
omhändertas vid lämplig anläggning samt att hantera tömning av slam från 
enskilda avloppsanläggningar vilket alltså också är ett hushållsavfall. 

Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan. 

I vårt ägardirektiv finns kravet på ett budgeterat nollresultat. I ljuset av det 
ansträngda ekonomiska läget i samhället med stora ofrånkomliga prisökningar har 
bolagets styrelse noga gått igenom alla taxor för de olika affärsområdena för att se 
vad som rimligen kan göras för att minska belastningen på de olika 
kundkollektiven i denna speciella situation. 

Avgifter efter höjning 
Vi föreslår att de fasta och löpande avgifterna för hämtning av hushållsavfall 
exklusive slamtömning höjs med i genomsnitt 3,77 %. Vi föreslår att avgiften för 
slamtömning höjs från 1 250 kr till 1 300 kr. Med denna höjning blir det 
budgeterade resultatet ett underskott på c:a  
350 000 kr. 
Detta är ett medvetet avsteg från ägardirektivets krav på nollresultat och höjningen 
hade behövt vara 3 procentenheter högre för att budgeten skulle ge ett nollresultat. 
Planen är att täcka detta underskott med att upplösa delar av de obeskattade 
reserverna vilka före denna åtgärd uppgår till 29,5 miljoner kronor i bolaget 
Emmaboda Energi och Miljö AB. Ett bolags styrelse ska alltid fatta beslut som 
gynnar bolaget vilket inte är detsamma som att i varje givet ögonblick maximera 
vinsten. Att se till att kunderna klarar sig så att de finns kvar på sikt är också 
viktigt för ett bolag. Det budgeterade underskottet är inte stort men visar ändå 
bolagets vilja att underlätta för kunderna i en svår situation. 

Som styrelsen ser det är Avfall det enda affärsområde där vi på ett tillräckligt 
rättvist sätt kan använda reserver för att täcka ett underskott eftersom alla hushåll 
är avfallskunder. 
Därför föreslår styrelsen att avfallstaxan för 2023 sätts så att delar av de 
nödvändiga kostnaderna täcks av bolagets reserver. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Höjning för normalförbrukare 
Höjningen för en villa är 7,58 kr/mån eller 91 kr/år 
Höjningen för en lägenhet på 62,5 m2 är 8,16 kr/mån eller 97,92 kr/år. 
Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils 
Holgerssonmodellen. 

Emmaboda Energi och Miljö AB:s styrelse beslutade 2022-10-27 
att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en 

taxehöjning för avfall att tas ut som en höjning med i genomsnitt 3,77 % av 
både den rörliga och fasta taxan för hämtning av hushållsavfall och en 
höjning av avgiften för slamtömning från 1 250 kr till 1 300 kr. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Avfallstaxa Emmaboda kommun 2023
• Bilaga Avfallstaxa Emmaboda kommun 2023-01-01
• Protokoll – Emmaboda Energi 2022-10-27
• Protokoll – Emmaboda Elnät 2022-10-27

____ 

Yrkande 
Bo Sunesson (C) och Annika Karlsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag 
Stefan Marcelius (SD) yrkar på att taxan höjs i genomsnitt till 6,77%. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  godkänna en taxehöjning för avfall att tas ut som en höjning med i 
genomsnitt 3,77 % av både den rörliga och fasta taxan för hämtning av 
hushållsavfall och en höjning av avgiften för slamtömning från 1 250 kr till 
1 300 kr. 

att den nya taxan gäller från och med 2023-01-01. 
____  

Reservation 
Stefan Marcelius reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-11-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:396 
§ 150
Va-taxa 2023

Bakgrund 
Kostnaderna för huvudmannaskapet för de kommunala vattentjänsterna har ökat, 
inte minst utifrån ett ökat underhållsbehov då såväl anläggningar som 
ledningsnät är gamla. För att inte hamna i ett läge där kostnaderna för både 
förebyggande och avhjälpande underhåll ökar okontrollerat samtidigt som 
tillgängligheten och leveranssäkerheten minskar måste vi investera i 
avloppsverk, vattenverk och ledningsnät. 

Bolaget tog 2019 fram en långsiktig investeringsplan och tillhörande 
prognosticerad budget för åren 2020-2023. Avskrivningar, löpande underhåll och 
ökad bemanning finansieras genom en höjning av de fasta och de rörliga 
avgifterna medan kassaflödet i samband med investeringarna delvis regleras 
genom att ta upp nya lån. 

Under arbetet med att ta fram en ny taxekonstruktion – ett arbete som fortfarande 
pågår – har en genomlysning gjorts av va-verksamheten och dess finansiering. 
Trots noll-budgetar för tidigare år har, främst, ökade underhållskostnader i verk 
och ledningsnät medfört negativa resultat. Enligt vattentjänstlagen ska va-
verksamheten ta ut taxor som motsvarar de nödvändiga kostnaderna och ett 
underskott måste tas igen under kommande år så att verksamheten över tid 
genererar ett nollresultat. Tidsperioden är tre år. Utöver detta finns även 
ägardirektivets avkastningskrav vilket är ett nollresultat löpande över fyra år 
(motsvarande men inte avgränsat av en mandatperiod). 

Enligt den plan som lades för taxeutvecklingen 2021 inför 2022 ska höjningar 
2022, 2023 och 2024 förutom att bidra till täckning av ökade investerings- och 
driftskostnader också se till att skulden från tidigare år betas av så att vi är ikapp 
och har ett ackumulerat nollresultat efter 2024. 

Enligt flerårsplanen skulle – om gjorda antaganden och prognoser slog in – 
höjningen för 2023 vara 9,0 %. De avvikelser som är avgörande för att vi nu 
föreslår 10,5 % som höjning är höjningen av det allmänna ränteläget och en 
snabbare minskning av de rörliga intäkterna från försäljning av dricksvatten än 
vad räknemodellen innehöll. 

Avgifter efter höjning 
Avgift per fastighet utgår med 5 525 kr i fast avgift för en vanlig vattenmätare 
av konsumentstorlek, qn 2,5 m3/h, och den rörliga avgiften är 50,67 kr/m3. För 
mer detaljer, se det bilagda förslaget till ny taxa. 

Höjning för normalförbrukare 
Höjningen för en villa med årlig förbrukning av 150 m3 är 103,92 kr/mån eller 1 
247 kr/år 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

Höjningen för en lägenhet på 62,5 m2 är 40,15 kr/mån eller 482 kr/år. 
Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils 
Holgerssonmodellen. 

För mer detaljer, se det bilagda förslaget till ny taxa. 

Emmaboda Energi och Miljö AB:s styrelse beslutade 2022-10-27 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en 

taxehöjning för Vatten och avlopp att tas ut som en höjning med 10,5 % av 
både den rörliga och fasta taxan från och med för att möjliggöra de fortsatta 
investeringarna, de ökade satsningarna på underhåll av vatten- och 
reningsverken under 2023, för att täcka de ökade räntekostnaderna samt att 
säkra ett nollresultat över tid enligt vattentjänstlagens krav. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Vattentaxa Emmaboda kommun 2023
• Bilaga Vattentaxa Emmaboda kommun 2023-01-01
• Protokoll – Emmaboda Energi 2022-10-27
• Protokoll – Emmaboda Elnät 2022-10-27

____ 

Yrkande 
Bo Sunesson (C) och Annika Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelse-
beredningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna en taxehöjning för Vatten och avlopp att tas ut som en höjning 
med 10,5% av både den rörliga och fasta taxan för att möjliggöra de fortsatta 
investeringarna, de ökade satsningarna på underhåll av vatten- och 
reningsverken under 2023, för att täcka de ökade räntekostnaderna samt att 
säkra ett nollresultat över tid enligt vattentjänstlagens krav 

att den nya taxan gäller från och med 2023-01-01 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:214 
§ 151
Omfördelning av medel från nattvakt till nattvandrare

Bakgrund 
Nattvakten är en ideell frivilligverksamhet som finansieras med eget ideellt arbete 
samt med sponsring från enskilda företag och organisationer. Det har även betalats 
ut ett årligt bidrag från Emmaboda kommun. Nattvakten har under ett antal år kört 
runt med bil för att störa, synas och uppmärksamma eventuella händelser som kan 
ske inom kommunen främst kvälls- och nattimmar. Initialt fyllde denna 
verksamhet en funktion. 

Aktuellt 
Det har framkommit att en del av de befintliga nattvaktsgrupperna önskar avsluta 
sina ideella uppdrag. Dialog har förts hur man kan möta det förändrade behovet av 
trygghetsskapande åtgärder som finns i kommunen. 

Sammanfattning 
Nattvakten har under ett antal år varit en god möjlighet för ideella krafter att störa 
och i vissa fall försvåra för brott att begås. Det är i dagsläget ett annat läge i 
samhället som visar på behov av att förändra och utveckla hur vi kan möta de nu 
synliga behoven som finns i samhället.  
Det finns en ökad upplevd känsla av otrygghet som behöver bemötas även i vår 
kommun. Genom att trygga vuxna syns på olika orter i kommunen skapas 
möjlighet till att bygga relationer med unga som rör sig vår kommun.  

Målet som önskas uppnå är att skapa en förändring kring ungas upplevelse av att 
det inte finns vuxna som rör sig ute på samma arenor som de unga. Ambitionen är 
att genom förändringen av medel som bidrar till att fler trygga vuxna rör sig bland 
unga i kommunen även kan bidra till dialoger med unga. Vuxna, som genom sitt 
engagemang i föreningsliv, kan även öka intresset bland de unga att delta i 
föreningslivet.  

Förslaget är således att under ett år genomföra nattvandring i den utsträckning som 
resurser i form av frivilliga personer och ekonomiska medel tillåter. Därefter 
utvärderas insatsen som vid behov kan förändras eller beslutas om fortsatt stöd.   

Konsekvensbeskrivning 
Det kan initialt finnas ett behov av stöd i igångsättningsfasen genom hjälp med att 
boka in informationstillfällen samt utbildningstillfällen för nya nattvandrare.  
Behov kommer även att finnas till att att administrera den information som 
nattvandringsgrupperna inhämtar i form av noteringar hur de olika vandringarna 
har fortlöpt. 
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Beslutsunderlag 
• Samverkansavtal – Utvärdering vuxenvandring
• Tjänsteskrivelse – Förändrat uppdrag från nattvakt till nattvandring med

omfördelning av medel från nattvakt till nattvandring
• Brev – Nattvakten grannsamverkan upphör

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att medel från kontot nattvakt omfördelas till kontot nattvandring 

att för kännedom översända beslutet till Kommunfullmäktige 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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KS/2022:385 
§ 152
Transformeringsstrategi - Emmaboda kommun

Bakgrund 
Emmaboda kommun har en IKT-strategi från 2003 som denna 
Transformeringsstrategi är tänkt att ersätta. Detta för att den föregående är 
gammal och inte fullt ut speglar att vi som organisation ska gå från analogt till ett 
mer digitalt tänk och arbetssätt.  
Transformeringsstrategins syfte är att beskriva hur vi ska transformera från 
analogt till digitalt där det finns möjlighet. Vi ska utveckla och effektivisera 
verksamheternas tjänsteutbud, såväl externt som internt, samt stödja utvecklingen 
av tjänster som kan bidra till användarnas självständighet, ökat välbefinnande och 
tillgänglighet. 

Ärendets beredning 
Transformeringsstrategin har varit i koncernledningsgruppen för beredning. 

Konsekvensbeskrivning 
Transformering kan innebära både merkostnad och besparing i pengar beroende på 
vad som ska utföras. I och med att det kan innebära annat arbetssätt för 
medarbetarna så kan det behövas utbildning och förankring där det införs. Att 
arbeta mer digitalt och mer tidsenligt är också ett sätt att behålla medarbetarna och 
utveckla verksamheten. 

Sammanfattning 
Att gå från analogt till ett mer digitalt arbetssätt är mer eller mindre ett måste för 
att möta dagens och framtidens utmaningar. Denna strategi är en hjälp för 
verksamheten att kunna transformera från analogt till digitalt.  

Beslutsunderlag 
• IKT-strategi 2003
• Transformeringsstrategi – Emmaboda kommun
• Tjänsteskrivelse – Transformeringsstrategi – Emmaboda kommun

____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta Transformeringsstrategi – Emmaboda kommun  samt 

att antagen Transformeringsstrategi – Emmaboda kommun ersätter IKT-
strategin från 2003 

____ 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:13 
§ 153
Räddningstjänstförbundet Emmaboda/Torsås -Delårsrapport 2022

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbundsdirektion som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla 
årsredovisningen. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
delårsredovisning för 2022. 

Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Delår jan – aug 2022 Budget jan – aug 2022 Prognos jan – dec 2022 

-1 449 -87 -1 500

Balanskravsutredning 
Balanskravet innebär att intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Ett 
eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre närmsta 
månaderna budgetåret.  
Ingående balanskravsresultatet vid årets början uppgick till 0 tkr och det finns 
därmed inga tidigare negativa resultat att återställa. Prognosen för 2022 visar att 
ett negativt resultat på -1,5 mkr vid årets slut. 

Likviditet 
Likvida medel uppgick vid augusti månads slut till 1,4 mkr och årets investeringar 
på 392 tkr har finansierats med egna medel.  

Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 2022 – Räddningstjänstförbundet Emmaboda–Torsås

____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna delårsredovisningen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås 2022 

____ 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:13 
§ 154
Räddningstjänstförbundet - Revisionsrapport 2022

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport 
per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även 
revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag 
för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 
medlemskommunerna. 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning 
om delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Slutsats 
Grundat på översiktlig granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger anledning till att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och 
investeringsverksamhet samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med LKBR 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
förbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. Direktionen ska formulera 
verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i 
budgeten. Dessa mål ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Bedömning 
Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering 
görs bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de 
finansiella målen som fastställts i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering 
görs bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de 
verksamhetsmål som fastställts i budget 2022 
____ 

Beslutsunderlag 
• Granskning av delårsrapport 2022
• Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna granskning av delårsrapport 2022 och granskning av god 
ekonomisk hushållning 2022 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:101 
§ 155
Yttrande - Medborgarförslag - Införa tjänsten friluftslivsutvecklare

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

Ärendets beredning 
Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. 

Yttrande 
Arbetet med friluftsliv ingår i fritidssamordnarens tjänst med 

• ansvar för drift över de kommunala vandringlederna med t ex.
skyltning och spångar underhålls.

• kontakt med myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
samt andra aktörer som arbetar med friluftsliv

• underlätta för kommuninvånare och besökare att hitta till Emmaboda
kommuns redan befintliga friluftsområden/friluftsaktiviteter genom att
få in allt material på Naturkartan, så att allt samlas på samma plattform

Utöver detta arbetar även fritidssamordnaren med Sträva Aktivitetsområde där det 
växer fram ett tätortsnära friluftslivsområde med olika aktiviteter. 

Att anordna t ex. prova på utflykter är ett bra förslag men bör anordnas av 
befintliga föreningar eller andra aktörer som har en koppling till friluftsliv. 
Väderskydd finns det idag på viss ställen. Att anlägga nya väderskydd på 
kommunens friluftsområden är en bra idé men på grund av en ansträngd budget 
för friluftslivet är det inte aktuellt i nuläget då befintliga  friluftslivsområden 
behöver underhållas. 
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Ekonomiska konsekvenser 
• Årlig lönekostnad på ca 550 000 kronor (räknat på en månadslön på 32 000

kronor) samt en årlig arbetsplatskostnad på ca 20 000-30 000 kronor.
• Utöver löne- och arbetsplatskostnader tillkommer en budget som tillåter en

utveckling av de befintliga friluftslivsområden som finns i Emmaboda
kommun. Budget för kommunens vandringsleder är i dagsläget mycket
begränsad.

Teknik- och fritidsnämnden beslutar 2022-09-26 § 76 
att godkänna yttrandet på  medborgarförslaget Inför en tjänst som 

friluftslivsutvecklare och ta det som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare med hänvisning 
till ovan framskrivet yttrande 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare
• Yttrande – Medborgarförslag – Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare
• TFN 2022-09-26 § 76 – Yttrande – Medborgarförslag – Inför en tjänst som

friluftslivsutvecklare
____ 

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) och Leif Karlsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  avslå medborgarförslaget Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare med 
hänvisning till teknik- och fritidsnämndens yttrande. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:358 
§ 156
Namngivning av gata belägen mellan kvarteret Klövern och Vallmon

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har inkommit med önskemål om namngivning av en 
mindre lokalgata som är belägen mellan kvarteret Klövern och Vallmon. 

Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige men 
bygg- och miljönämnden utarbetar namnförslag på gator. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-09-05 § 81 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lokalgatan 

mellan kvarteren Klövern och Vallmon namnges till Vallmogatan 

Beslutsunderlag 
• BMN 2022-09-05 § 81 – Namngivning av gata
• Karta över området

____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att lokalgatan mellan kvarteret Klövern och Vallmon namnges till Vallmogatan 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:250 
§ 157
Svar på frågor från KPR om standarden på kommunens äldreboenden

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har vid möte 2021-11-22 konstaterat att flera av våra 
särskilda boenden är i en mycket undermålig kvalité och håller inte måttet för en 
acceptabel bostadsstandard.  
Kommunala pensionärsrådet anser att behovet av underhåll och översyn av 
äldreboendena finns i hela kommunen. Pensionärsrådet ställer frågorna till 
kommunstyrelsen eftersom det övergripande ansvaret i bostadsfrågor ligger hos 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Frågorna finns nedan, under rubriken Svar på kommunala pensionärsrådets frågor. 

Svar på kommunala pensionärsrådets frågor 
Svaren på Pensionärsrådets frågor har gemensamt tagits fram av kommunledning, 
tekniska kontoret och socialförvaltningen. 

1. Vilken planering finns för att skapa fullvärdiga bostäder i framför allt Långasjö,
Vissefjärda och Algutsboda då behovet upplevs störst på dessa orter?
Svar:
I Algutsboda har det gjorts en behovsinventering och planen är att upprustning
ska ske. Teknik- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige
att återkomma med förslag av renovering av boende och kök i Algutsboda under
2023. Arbetet har påbörjats med en första dialog med enhetschefen som tagit
fram ett  utkast på lokalprogram. Det arbetet prioriteras högre i höst.

Socialnämnden/socialförvaltningen har påtalat att behoven i Vissefjärda och
Långasjö är lika stora som i Algutsboda. Tekniska kontoret har sedan tidigare
planerat att renovera de allmänna och personalens ytor i sin underhållsbudget och
de medel som är tilldelade är 13 miljoner kronor för 2024 och 5,5 miljoner kronor
för 2025. De siffror som vi presenterat är inte boendelägenheterna med utan dessa
renoveras löpande vid behov. Ska dessa totalrenoveras och även byggas om för
att möta dagens mer moderna krav kommer ytterligare medel behöva tilldelas.
Även i centralorten behöver bostäderna renoveras/underhållas.

2. När gjordes senast genomgången inför det löpande underhållet och vilka
fastigheter omfattas?
Svar:
Inför budgetarbetet 2021 togs en ny underhållsplan fram som sträckte sig till
2032, då även målet med 11 000 invånare finns. Denna har uppdaterats löpande
vid behov. Fastighetsavdelningen försöker skicka representanter på
verksamheternas skyddsronder för att även diskutera skicket på lokalerna och få
en uppdatering av skicket. Nästan samtliga bebyggda fastigheter är med i planen,
det är några mindre objekt som inte har konstant verksamhet som inte är med i
planen.
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3. Vilka planer finns för upprustning eller ny-/tillbyggnad?
Svar:
Se svar på fråga 1.

4. Det finns endast 14 trygghetsboenden i vår kommun som har en kö av
medborgare som önskar den formen av boende. Kommer frågan om
trygghetsboende åter att aktualiseras i området kring Bjurbäcksgatan 46 eller på
annan plats?
Svar:
Frågan om att utöka trygghetsboenden har inte varit aktuell under de senaste åren.
Frågan behöver hanteras politiskt. Se även svar på fråga 5.

5. Mot bakgrund av bland annat den nyligen framtagna informationen om
kommunens framtida demografi: Hur planeras för äldrebostäder i framtiden?
Svar:
En dialog om framtidens äldreomsorg har pågått en tid i
socialnämnden/socialförvaltningen. Vi kan konstatera att vi står inför stora
utmaningar. Boendefrågan är definitivt en del i utmaningen. Vilka typer av olika
bostadslösningar kommer det finnas behov av? Hur vill man bo när man blir äldre
och så vidare?

Någon konkret plan är inte framtagen ännu.  Hittills har vi alltid haft lediga
lägenheter i våra särskilda boenden (SÄBO).

Beslutsunderlag
• Frågor från Kommunala Pensionärsrådet om standarden på kommunens

äldreboenden
• KPR 2022-05-23 § 22 – Frågor till kommunstyrelsen om standarden på

kommunens äldreboenden
• Svar på frågor från Kommunala Pensionärsrådet om standarden på

kommunens äldreboenden
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

att godkänna svaren på Kommunala Pensionärsrådets frågor och ta dem som 
sina egna 

att svaren översändes till Kommunala Pensionärsrådet. 

Yrkande 
Jarkko Pekkala (S) yrkar på återremiss med motiveringen att frågorna översändes 
till Emmaboda Bostads AB för svar. 

Ajournering 
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras under dagens 
möte och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras med 
motiveringen att Emmaboda Bostads AB ska besvara frågeställningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet återremitteras och översändes till Emmaboda Bostads AB för 
besvarande av Kommunala Pensionärsrådets frågor 

____ 

Beslutet skickas till  
Emmaboda Bostads AB 
Kommunala Pensionärsrådet 
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KS/2022:249 
§ 158
Revidering - Kommunala Pensionärsrådets Reglemente

Bakgrund 
Kommunala pensionärsrådet beslutade vid rådsmötet den 2022-05-23 § 24 att 
använda sin initiativrätt för att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra Reglementet för kommunala pensionärsrådet, KPR 
enligt förslag. 

Ändring av antalet föreningsledamöter innebärande att antalet ledamöter ändras 
från: 
För föreningarna: 
PRO Emmaboda (hela kommunen) 6 ledamöter och 6 ersättare 
SPF Emmaboda (hela kommunen) 6 ledamöter och 6 ersättare 
Demensanhörigföreningen 1 ledamot och 1 ersättare 
För kommunen: 
Socialnämnd  3 ledamöter och 3 ersättare 
Kommunstyrelsen  2 ledamöter och 2 ersättare 

Till: 
För föreningarna: 
PRO Algutsboda 1 ledamot och 1 ersättare 
PRO Emmaboda 1 ledamot och 1 ersättare 
PRO Lindås  1 ledamot och 1 ersättare 
PRO Vissefjärda 1 ledamot och 1 ersättare 
SPF Emmaboda (hela kommunen) 4 ledamot och 4 ersättare 
Demensanhörigföreningen 1 ledamot och 1 ersättare 
För kommunen: 
Socialnämnd 3 ledamöter och 3 ersättare 
Kommunstyrelsen 2 ledamöter och 2 ersättare 
____  

Beslutsunderlag 
• Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2022-05-23
• Begäran om ändring av antalet föreningsledamöter i KPR

____  
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att antalet ledamöter för PRO (hela kommunen) ändras från 6 till 4 ledamöter 
(1 per avdelning) och från 6 till 4 ersättare (1 per avdelning) samt 

att antalet ledamöter för SPF (hela kommunen) ändras från 6 till 4 ledamöter 
och från 6 till 4 ersättare. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:28, KS/2022:39, KS/2022:40, KS/2022:68, 
KS/2022:15, KS/2022:18, KS/2022:23, KS/2022:3 

§ 159
Meddelanden

M1 Cirkulär 2022:32 – Särskild AGS KL förmån upphör 1 oktober 2022 
M2 Cirkulär 2022:35 – Uppdateringar av centrala kollektivavtalen 
M3 Cirkulär 2022:36 – Information angående bildande av Sveriges lärare och 

Sveriges skolledare 
M4 Cirkulär – Budgetförutsättningar för åren 2022-2025 
M5 Protokoll – ÖFN 2022-09-01 § 43 – Information om ny organisation 
M6 Protokoll – Emmaboda Elnät AB 2022-09-08 
M7 Protokoll – Emmaboda Energi AB 2022-09-08 
M8 Protokoll – Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-09-19 
M9 Protokoll – Kommunala pensionärsrådet 2022-09-19 
M10 Protokoll – Ungdomsrådet 2022-10-18 
M11 Protokoll – EMFAB 2022-09-22 
M11.1 Styrelseinstruktioner 2022-09-22 
M12 Protokoll – Destination Glasriket AB 2022-09-21 
M12.1 Destination Glasriket AB – På gång i glasriket 2022 
M12.2 Destination Glasriket AB – Presentation sommaren 2022 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____  
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KS/2022:409 
§ 160
Bidragsansökan från föreningen Folkets Hus Emmaboda

Bakgrund 
Föreningen Folketshus Emmaboda har inkommit 2022-10-31 Med bidragsansökan 
med anledning av deras ansökan om medel från Boverket. Föreningen söker 
bidrag från Boverket för upprustning och byte av ventilationsanläggningar, styr 
och reglerutrustning till en beräknad kostnad av 4 962 500 kr. 

Yttrande från Tekniska 
Efter genomgång av det material som ligger till grund för ansökan av bidrag har 
det noterats följande:  

Beskrivningen i anbudet är väldigt kortfattat och det saknas förfrågningsunderlag 
såsom tekniska beskrivningar och ritningar. Detta gör att arbetets omfattning är 
svårt att bedöma i förhållande till anbudspriset enbart av ansökan. 

Tekniska har då gjort platsbesök tillsammans med föreningen för att gå igenom 
arbetets omfattning och även förutsättningar för arbetets genomförande för att få 
ytterligare information för att kunna bedöma projektet. 

Det finns ofta mycket energi att spara när det är gamla ineffektiva värmeväxlare 
och fläktmotorer då nya moderna har högre verkningsgrad. Även att gå från 
konstanta flöden på ventilationen till variabelt sparar också energi. Med tanke på 
dagens läge är det positivt med just sådana investeringar. 

Efter kontroll på plats samt kontroll av underlaget i ansökan konstateras att 
kostnaden för projektet är något högt mot vad som är brukligt för liknande projekt 
men efter platsbesök samt samtal med föreningen och anbudslämnaren kan det 
konstateras att förutsättningarna är sämre än vad som normalt brukar vara vid 
liknande arbeten. Mycket av detta kommer att byggas bort vid arbetet utförande 
vilket är bra med hänsyn till framtida underhåll samt för driftpersonalen. 

Med ovanstående rekommenderar Tekniska kontoret bifall till ansökan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Under förutsättning att Boverket beviljar ansökan är Emmaboda kommuns 
medfinansiering 30%, 1 488 750 kr. Frågan om finansiering överförs till den 
politiska budgetprocessen.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Yttrande – Bidragsansökan från föreningen Folkets Hus

Emmaboda
• Ansökan – Medfinansiering Investeringsbidrag Boverket 2022

____ 
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Jäv 
BoEddie Rossbol (-) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
____  

Yrkande 
Stefan Marcelius (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att föreningen ska 
inkomma med en mer detaljerad ekonomisk verksamhetsberättelse. 

Ajournering 
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras under dagens 
möte och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras under 
dagens möte. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  bevilja bidrag med 1 488 750 kr (30%) av Boverkets bidragsunderlag till 
Föreningen Folkets Hus Emmaboda under förutsättning att Boverket beviljar 
bidrag samt 

att bidraget finansieras av kommunstyrelsens förfogandemedel för 2022 och 
2023. 

____ 

Reservation 
Stefan Marcelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 
____  

Beslutet skickas till  
Föreningen Folkets Hus Emmaboda 
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