
Sammanträdesprotokoll 1 (45) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Karl-Oskar Emmaboda kommunhus, 2023-01-10, kl. 08:00 – 12.45 

Beslutande Johan Jonsson (C), Ordförande 
Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Jenny Rydberg (C) 
Leif Karlsson (M) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Jarkko Pekkala (S) 
Per Adolfsson (S) 
Frida Larsson (S) 
Dragan Pavlovic (S) 
Stefan Marcelius (SD) 
Jon Frööjdh (SD) 

Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol (C) ordförande teknik- och fritidsnämnden, § 6 och § 29 
Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 
Susanna Engelholm, kanslichef 
Henric Andersson, IT-chef 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, § 11 

Ajournering Kl: 09.16 – 09.21, § 3 
Kl: 11.53 – 11.57, § 26 

Utses att justera Dragan Pavlovic (S) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus, 2023-01-17, kl 16.00 

Underskrifter sekreterare § 1 - § 30
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Johan Jonsson (C) 

justerare 
Dragan Pavlovic (S) 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

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

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-01-10 

Datum för anslags 2023-01-18 Datum för anslags 2023-02-09 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Christoffer Karlsson 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 1  Kommunledningen informerar

§ 2  Ekonomiuppföljning - 2022

§ 3  Detaljbudget 2023 - Kommunstyrelsen

§ 4  Taxor, Avgifter och Priser för Teknik- och fritidsnämnden 2023

§ 5  Taxor och avgifter - Bildningsnämnden

§ 6  Äskande om utökning av budgetram för Eriksmåla Rastplats

§ 7  Attesträtt för kommunledningskontoret - Mandatperioden 2023-2026

§ 8  Anbudsöppnare - Emmaboda kommun - Mandatperioden 2023-2026

§ 9  Komplettering av förskrivningsanvisningar (med avseende på hjälpmedel) för kommuner i Kalmar
län 

§ 10  Yttrande Slutligt till Regeringskansliet beträffande inkomna yttranden på SvK yttrande 2022-11-22

§ 11  Övergripande säkerhetsanalys för Emmaboda kommun

§ 12  Val av ledamöter till Kommunstyrelsens Arbetsutskott

§ 13  Val av ledamöter till Kommunstyrelsens Personalutskott

§ 14  Val av ledamöter till Kommunala Bygderådet

§ 15  Val av ledamöter till Kommunala Föreningsrådet

§ 16  Val av ledamöter till Kommunala Näringslivsrådet

§ 17  Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet

§ 18  Val av ledamöter till Kommunala Tillgänglighetsrådet

§ 19  Val av ledamöter till Kommunala Ungdomsrådet

§ 20  Yttrande - Medborgarförslag - Modernisera hanteringen av medborgarförslag

§ 21  Internkontrollplan 2023 - Bildningsnämnden

§ 22  Internkontrollplan 2023 - Bygg- och Miljönämnden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

§ 23  Internkontrollplan 2023 - Kommunledningskontoret

§ 24  Internkontrollplan 2023 - Socialnämnden

§ 25  Redovisning - Underhåll av vägskyltar

§ 26  Kulturplan 2023 - Emmaboda kommun

§ 27  Översyn av styrande dokument 2022 - Bildningsnämnden

§ 28  Meddelanden

§ 29  Äskande om utökad investeringsbudget - Solgläntans förskola Eriksmåla

§ 30 Förlängning av förordnande som kommunchef
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:7 
§ 1
Kommunledningen informerar

• Emmaboda kommunkoncern
• The Glass Factory nominerad till Årets Museum
• Rekrytering – Samhällsutvecklingschefstjänsten tillsatt
• Information pågående detaljplaner och kommande planarbeten.
• Nytt handelsområde

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 

____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:8 
§ 2
Ekonomiuppföljning – 2022

Chefsekonom Katarina Bondesson ger en muntlig information om preliminär ekonomiprognos för 2022. 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:68 
§ 3
Detaljbudget 2023 – Kommunstyrelsen

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 137 om tilldelning av budgetramar till kommunens 
verksamheter. 
Kommunledningskontoret har för 2023 tilldelats 53 069 tkr inklusive lönerevision 2023.  

Ärendets beredning 
Samtliga avdelningar inom kommunledningskontoret har gemensamt arbetat fram förslag till detaljbudget 
för 2023.  

Förvaltningens förslag 
Förslaget till detaljbudget för 2023 ligger inom budgetram. Budgetförslaget är anpassat utifrån 
organisationen.  

Ajournering 
Maria Ixcot Nilsson (S) begär ajournering för överläggningar i partigruppen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen

____

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa föreslagen detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen enligt tilldelad budgetram. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:436 
§ 4
Taxor, Avgifter och Priser för Teknik- och fritidsnämnden 2023

Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade  2022-11-22 § 91  
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor, priser och avgifter för 

teknik och fritidsnämnden 2023 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-29 § 171  
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  
att  godkänna taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 enligt beslutsunderlag 

Förslag – taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – 2023 med ovanstående 
ändringar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 
enligt beslutsunderlaget Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 142 
att  återremittera ärendet taxor, priser och avgifter för 2023 till Teknik- och fritidsnämnden för ytterligare 

beredning av förslaget. 

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

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-12-20 § 99 
att uppmana kommunstyrelsen beakta Kommunala pensionärsrådets åsikter avseende taxor, avgifter och 

priser för teknik- och fritidsnämnden 2023. 

Beslutsunderlag 
• Taxor, priser och avgifter för Teknik- och fritidsnämnden – Förslag Teknik- och fritidsnämnden
• TFN 2022-11-22 § 91 Avgifter, taxor och priser för Teknik- och fritidsnämnden 2023
• Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – Utifrån Kommunstyrelsens beslut
• KS 2022-11-29 § 171 – Taxor, avgifter och priser för Teknik- och fritidsnämnden
• KF 2022-12-12 § 142 – Taxor, avgifter och priser för Teknik- och fritidsnämnden
• TFN 2022-12-20 § 99 Taxor, avgifter och priser för Teknik- och fritidsnämnden
• Skrivelse från KPR – För stor höjning av lunchpris för pensionärer

____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar att föreslå kommunfullmäktige fastställa lunchpris för pensionärer till 75 kronor 
per måltid.  
Johan Jonsson (C) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa lunchpris för övriga gäster och 
personal till 110 kronor per måltid. 

Jenny Rydberg (C), Jon Frööjdh (SD), Stefan Marcelius (SD), Bo Sunesson (C) och Gull-Britt Hellborg 
(KD) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) förslag till beslut. 

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till att föreslå kommunfullmäktige fastställa lunchpris för pensionärer 
på 75 kronor per måltid.  
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige fastställa lunchpris för övriga gäster och 
personal till 90 kronor per måltid.  
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) förslag att föreslå kommunfullmäktige 
fastställa lunchpris för övriga gäster och personal till 90 kronor per måltid. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Johan Jonssons (C) förslag att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa lunchpris för pensionär till 75 kronor per måltid och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) förslag. 

Ordförande ställer Johan Jonssons (C) förslag att föreslå kommunfullmäktige fastställa lunchpris för 
övriga gäster och personal till 110 kronor per måltid mot Maria Ixcot Nilssons (S) föreslag att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa lunchpris för övriga gäster och personal till 90 kronor per måltid och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Johan Jonsson (C) förslag. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa lunchpris för pensionärer på 75 kronor per måltid 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa lunchpris för övriga gäster och personal till 110 kronor per 
måltid. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa teknik- och fritidsnämndens taxor, priser och avgifter 2023 enligt dokumentet Taxor, 
priser och avgifter 2023 för teknik- och fritidsnämnden. 

____  

Reservation 
Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S), Per Adolfsson (S), Frida Larsson (S) och Dragan Pavlovic 
(S) reserverar sig mot beslut till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) förslag till beslut.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:487 
§ 5
Taxor och avgifter – Bildningsnämnden

Bakgrund 
Bildningsnämnden beslutade 2022-12-15 § 101  
att  godkänna indexjustering av barnomsorgstaxans inkomsttak från och med 2023-01-01 
att  godkänna alla övriga taxor och avgifter för 2023 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt inkomsttak utifrån Skolverkets 

årligen fastslagna belopp angående barnomsorgstaxan från och med 2023-01-01 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att alla övriga taxor och avgifter 

inom bildningsnämnden fastställs för 2023. 

Avgifter 2023 
Avgift för Förskola och Pedagogisk omsorg för förskolebarn som vistas i omsorgen mer än 25 timmar per 
vecka (t.o.m. 31 juli det år barnet fyller 6 år) 
Barn 1: 3 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 645 kronor i månaden (2022 – 1 572 kr) 
Barn 2: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 097 kronor i månaden (2022 – 1 048 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 548 kronor i månaden  (2022 – 524 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 

Avgift för Förskola och Pedagogisk omsorg för förskolebarn som vistas i omsorgen 25 timmar per vecka 
eller mindre (t.o.m. 31 juli det år barnet fyller 6 år) 
Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 097 kronor i månaden (2022 – 1 048 kr) 
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 548 kronor i månaden (2022 – 524 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 548 kronor i månaden ( 2022 – 524 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är för närvarande 54 830 kronor per månad. (2022 52 410 kr) 

Avgift för Fritidshem och Pedagogisk omsorg för skolbarn (fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 6 år) 
Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 097 kronor i månaden (2022 – 1 048 kr) 
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 548 kronor i månaden (2022 – 524 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 548 kronor i månaden (2022 – 524 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är för närvarande 54 830 kronor per månad. (2022 – 52 410 kr) 

Interkommunala ersättningsbelopp per barn/elev och verksamhet. Avgifterna gäller från HT20 
Förskola 11 070 kr/månad 66 421 kr/termin 
Fritidshem 3 494 kr/månad 20 966 kr/termin 
Förskoleklass 5 367 kr/månad 32 202 kr/termin 
Grundskola årskurs 1-6 7 329 kr/månad 43 972 kr/termin 
Grundskola årskurs 7-9 8 536 kr/månad 51 216 kr/termin 
I beloppet ingår: Pedagogisk personal, pedagogiskt material, lokaler, måltider, gemensamma kostnader, 
SYV-verksamhet åk7-9, elevvård och administration. Om behov av särskild elevvårdsinsats uppstår t ex 
personlig assistans, så ersätts detta med kostnad efter avtal om tilläggsbelopp. Eleven omfattas av 
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Emmaboda kommuns olycksfallsförsäkring. Eventuell grundsärskola och träningsskola ersätts i varje 
enskilt fall. Debitering sker en gång per termin. 

Köpa tid 
1-4 timmar 58 kronor per barn, över 4 timmar 116 kronor per barn.
(2022 – 1-4 timmar 55 kr per barn, över 4 timmar 110 kr per barn)

Ingen förändring jämfört med 2022 vad gäller övriga taxor och avgifter i dokumentet Taxor och avgifter 
för bildningsförvaltningen 2023. 

Beslutsunderlag 
• BIN 2022-12-15 § 101 Budget 2023
• Taxor och avgifter Bildningsförvaltningen 2023
• Rättelse av siffror

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa nytt inkomsttak utifrån Skolverkets årliga fastslagna belopp angående barnomsorgstaxan 
från och med 2023-02-01 

att fastställa alla övriga taxor och avgifter inom Bildningsnämnden för 2023. 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:488 
§ 6
Äskande om utökning av budgetram 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 framför allt på markant ökade materialkostnader, men också nödvändig 
vattenreningsanläggning (vattenskyddsområde), ny toalett och delvis ny lekpark.  

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

Beslutsunderlag 
• TFN 2022-12-20 § 100 – Äskande om utökning av budgetram för Eriksmåla rastplats
• Eriksmåla rastplats – Ritning

____ 

Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar att föreslå kommunfullmäktige tilldela teknik- och fritidsnämnden 1,5 mkr i 
utökad kostnadsram och att teknik- och fritidsnämnden får ta 1,5 mkr ur egen investeringsbudget. 

Jon Frööjdh (SD) yrkar avslag på kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Jenny Rydberg (C), Bo Sunesson (C), Gull Britt Hellborg (KD) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till 
Johan Jonssons (C) förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelseberedningens förslag till beslut mot Johan Jonssons (C) förslag till 
beslut mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) förslag. 

Ordförande ställer Johan Jonssons (C) förslag till beslut mot Jon Frööjds (SD) förslag till beslut mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) förslag. 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

att utöka kostnadsramen för nybyggnationen av Eriksmåla rastplats till 5 000 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att tilldela teknik- och fritidsnämnden 1,5 mkr i utökad kostnadsram för nybyggnationen av Eriksmåla 
rastplats och att teknik- och fritidsnämnden får ta 1,5 mkr ur egen investeringsbudget. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2023:66 
§ 7
Attesträtt för kommunledningskontoret - Mandatperioden 2023-2026

Sammanfattning 
Revidering gällande personer med attesträtt för kommunledningskontoret behöver genomföras. 

Ärendets beredning 
Tillsammans med berörda attestanter har förslag på ny attestlista tagits fram av chefsekonom Katarina 
Bondesson. 

Sammanfattning 
Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef har avslutat sin tjänst på Emmaboda kommun varför attestlista 
för kommunledningskontoret behöver revideras. 

Beslutsunderlag 
• Attesträtt för kommunledningskontoret – Emmaboda kommun

____

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att ge attesträtt till tjänstepersoner på kommunledningskontoret, mandatperioden 2023-2026, enligt
dokumentet Attesträtt för kommunledningskontoret – Emmaboda kommun. 

____  
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KS/2023:67 
§ 8
Anbudsöppnare - Emmaboda kommun - Mandatperioden 2023-2026

Sammanfattning 
Enligt Lagen om offentlig upphandling 9 kap 7 § (2007:1091) Försändelser med anbud ska, samtidigt 
och så snart som möjlighet efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer 
som utsetts av den upphandlande myndigheten delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska 
bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en av en 
handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt 
begäran. 

Kommunen fastställde 2022-04-05 § 15 en lista på personer, som två i förening, kan delta i ovanstående 
förfarande vid upphandling över och under tröskelvärdena vid respektive förvaltning samt med en 
uppmaning till de kommunala bolagen att på liknande sätt utse personer som kan mottaga och öppna 
anbud enligt Lagen om offentlig upphandling. 

Beslutsunderlag 
• Lista – Anbudsöppnare – Emmaboda kommun – Mandatperioden 2023-2026

____ 

Yrkande 
Leif Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för Kommunstyrelsen utse Anders Svensson, Katarina Bondesson, Christoffer Karlsson, Henrik 
Andersson och Susanna Engelholm som anbudsöppnare enligt Lagen om offentlig upphandling 9 
kap 7 § (2007:1091) 

att för Bildningsnämnden utses Lennart Werner, Jan Dzedins, Daniel Jonsson, Christoffer Karlsson och 
Dzenita Vrana som anbudsöppnare enligt Lagen om offentlig upphandling 9 kap 7 § (2007:1091) 

att för Socialnämnden utse Michael Börjesson, Anders Friberg och Carina Franzén som anbudsöppnare 
enligt Lagen om offentlig upphandling 9 kap 7 § (2007:1091) 

att för Teknik- och fritidsnämnden utse Niclas Beermann, Hugo Kjellin, Peter Lindberg, Thomas 
Strömberg och Agneta Turnstedt som anbudsöppnare enligt Lagen om offentlig upphandling 9 kap 
7 § (2007:1091) 

att för Bygg- och miljönämnden utse Kristina Persson och Agneta Turnstedt som anbudsöppnare enligt 
Lagen om offentlig upphandling 9 kap 7 § (2007:1091)  

att Katarina Bondesson har rätt och bör delta vid mottagande och öppnande av anbud 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

att uppmana de kommunala bolagen att på liknande sätt utse personer som kan mottaga och öppna 
anbud enligt Lagen om offentlig upphandling 9 kap 7 § (2007:1091). 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Tekniska kontoret, Bygg- och 
miljöenheten samt till de kommunala bolagen. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:412 
§ 9
Komplettering av förskrivningsanvisningar (med avseende på hjälpmedel) för kommuner i Kalmar
län

Bakgrund 
Hjälpmedel är en insats enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och förskrivningsanvisningar är de 
anvisningar som används av hälso- och sjukvårdspersonal för att skriva ut individuella hjälpmedel. 
Förskrivningsanvisningar behövs för att det ska finnas tydliga riktlinjer för den personal som skriver ut 
hjälpmedel.  
Tolv kommuner i Kalmar län samverkar genom en gemensam hjälpmedelsnämnd för att tillhandahålla 
hjälpmedelsservice.  
De samverkande kommunerna fastställer förskrivningsanvisningarna som därefter kan antas helt eller 
delvis av respektive kommun. Samstämmighet avseende förskrivningsanvisningarna eftersträvas 
visserligen, men då kostnader för  hjälpmedel belastar förskrivande kommun, kan mindre variationer 
förekomma. Förslag från socialnämnden på lokala tillägg i Emmaboda kommun kommer att tillkomma 
under 2023. 

Aktuellt 
Emmaboda kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 138  att godkänna det dåvarande förslaget till 
förskrivningsanvisningar för kommuner i Region Kalmar län. Dessa förskrivningsanvisningar behöver nu 
kompletteras.  

Kompletteringarna består av ett tillägg i inledningskapitel samt komplettering av ISO-koderna 15,22 och 
24. Dessa ISO-koder berör hjälpmedel i hushållet (ISO-kod 15) hjälpmedel för kommunikationen och
information (ISO-kod 22) och hjälpmedel för hantering och transport av produkter (ISO-kod 24).

Socialnämnden beslutade 2022-12-14 § 94 
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna tillägg av inledningskapitel till 

förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län samt  
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna tillägg till 

förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län bestående av komplettering av ISO-koderna 15, 
22 och 24, där ISO-kod 15 avser hjälpmedel i hushållet, ISO-kod 22 avser hjälpmedel för 
kommunikation och information och ISO-kod 24 avser hjälpmedel för hantering och transport av 
produkter. 

Beslutsunderlag 
• Hjälpmedelsnämnden 2022-10-27 § 19 Komplettering av förskrivningsanvisningar (avseende

hjälpmedel) för kommuner i Kalmar län
• Förskrivningsanvisningar – Komplett version
• Tillägg Inledningskapitel till Förskrivningsanvisningar
• Tillägg Komplettering till Förskrivningsanvisningar
• SN 2022-12-14 § 94 Komplettering av förskrivningsanvisningar (med avseende på hjälpmedel) för

kommuner i Kalmar län
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna tillägg av inledningskapitel till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län 

att godkänna tillägg till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län bestående av 
komplettering av ISO-koderna 15, 22 och 24, där ISO-kod 15 avser hjälpmedel i hushållet, ISO-kod 
22 avser hjälpmedel för kommunikation och information och ISO-kod 24 avser hjälpmedel för 
hantering och transport av produkter.  

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2015:141 
§ 10
Yttrande Slutligt till Regeringskansliet beträffande inkomna yttranden på SvK yttrande 2022-11-22

Bakgrund 
Regeringskansliet har inkommit med en begära om yttrande gällande överklagande av 
Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession för en ledning i sträckan Nybro-Hemsjö 
(Ärendenummer I2022/01244). 

Emmaboda har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession för en 400 kV ledning 
i sträckan Nybro-Hemsjö till regeringen.  
Affärsverket svenska kraftnät har fått möjlighet att yttra sig över de yttranden som kommit in och har 
gjort det samlat. Kommunen får nu möjlighet att yttra sig över vad Affärsverket svenska kraftnät framfört. 

Yttrande 
Emmaboda kommun har 2022-12-15 beretts tillfälle att yttra sig över de yttranden som inkommit. 

Kommunen finner inte skäl att anföra något ytterligare. Kommunen hänvisar till det som kommunen 
tidigare har anfört i överklagande och efterföljande yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Begäran från Regeringskansliet om yttrande gällande överklagande av Energimarknadsinspektionens

beslut om nätkoncession för en ledning i sträckan Nybro-Hemsjö med bilagor på inkomna yttranden
på SvK:s yttrande 2022-11-22

• Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 § 161 – Yttrande – Regeringskansliet beträffande SvK
yttrande 2022-11-22

• Slutligt yttrande till Regeringskansliet beträffande inkomna yttranden på SvK:s yttrande  2022-11-22
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet och ta det som sitt eget 

att yttrandet översändes till Regeringskansliet. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:484 
§ 11
Övergripande säkerhetsanalys för Emmaboda kommun

Bakgrund 
Enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetsförordningen (2021:995) ska kommunen vidta 
åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet och förebygg terroristbrott. 
Säkerhetsskydd avser skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och 
andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsklassificerade uppgifter.  

Generella hotbilder 
• Försämrat säkerhetspolitiskt läge.
• Närområdet – Sveriges närområde är i sin helhet fortsatt av ett stort militärstrategiskt intresse.
• Hotbild.
• Väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas.
• Hybridkrigföring – gråzon – ickelinjär krigföring.
• Underrättelsehot.
• Ryssland.
• Kina.
• Iran.
• Påverkansoperationer.
• Cyberangrepp.
• Terrorism och våldsbejakande extremism.
• Säkerhetsskydd.

Samverkan 
Genom samverkan ökar förmågan att bedöma och reducera hot och sårbarheter (SÄPO). Samverkan på 
bred front mellan myndigheter, men också med näringslivet, är i dag ännu viktigare än tidigare. 
Samverkan är extra viktigt när det kommer till de så kallade hybrida eller icke-linjära hoten. Ett 
ömsesidigt informationsutbyte och en nära dialog är nyckeln till framgång (MUST). 

Ärendets beredning 
Ärendet är handlagt av kommunens säkerhetsskyddschef och hanterats i samråd med biträdande 
säkerhetsskyddschef samt delvis med kommunledningskontorets registrator. 

Konsekvensbeskrivning 
Skyddsvärda resurser ska regelbundet inventeras i en säkerhetsskyddsanalys som är kopplade till hot, risk 
och sårbarhet. Säkerhetsskyddets fokus är skydd mot antagonistiska hot. 
Kommunen skall också genomföra säkerhetsskyddsanalys då det är  anmält till tillsynsmyndigheten att 
kommunen bedriver säkerhetskänslig verksamhet i enlighet med definitionen i Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Överträdelser mot kravet på att genomföra säkerhetsskyddsanalys kan leda till 
sanktionsavgift 

Sammanfattning 
I arbetet med Emmaboda kommuns säkerhetsskyddsanalys har fokus lagts på en övergripande analys över 
kommunens verksamheter. I den övergripande analysen är säkerhetskänsliga verksamheter och uppgifter i 
Emmaboda kommun identifierade utifrån Sveriges säkerhet.  
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

I det fortsatta arbetet kommer nämnderna och de helägda bolagen göra en mer djuplodande inventering av 
säkerhetskänsliga verksamheter och uppgifter i sin verksamhet. Vid behov skall delanalyser genomföras 
som sen ingår som bilagor till den övergripande säkerhetsskyddsanalysen. 

En säkerhetsskyddsplan som beskriver åtgärder som stärker säkerhetsskyddet skall tas fram under 2023. 
Åtgärderna skall ges prioritetsordningen ”Nödvändigt”, ”Angeläget” eller ”Önskvärt”. 
I säkerhetsskyddsplanen skall också föreslagna åtgärder inom utbildning i säkerhetsskydd finnas. 

Beslutsunderlag 
• Övergripande säkerhetsanalys för Emmaboda kommun
• Tjänsteskrivelse – Övergripande säkerhetsanalys för Emmaboda kommun

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Övergripande säkerhetsskyddsanalys för Emmaboda kommun 

att uppdra till kommunens säkerhetsskyddschef att fortsätta arbetet med fördjupade 
säkerhetsskyddsanalyser samt säkerhetsskyddsplan med prioriterade åtgärdsförslag. 

____ 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 12
Val av ledamöter till Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Förslag på ledamöter – Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

Ordförande Johan Jonsson (C) 
Vice ordförande Maria Ixcot Nilsson (S) 

Ledamot Emma Åhlander Hansson (M) 
Ledamot Jarkko Pekkala (S) 
Ledamot Jon Frööjdh (SD) 

Ersättare Bo Sunesson (C) 
Ersättare Leif Karlsson (M) 
Ersättare Frida Larsson (S) 
Ersättare Per Adolfsson (S) 
Ersättare Stefan Marcelius (SD) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunstyrelsens Arbetsutskott under mandatperioden 2023-
2026. 

____   

Beslutet skickas till 
Sekreteraren för Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 13
Val av ledamöter till Kommunstyrelsens Personalutskott

Förslag på ledamöter – Kommunstyrelsens Personalutskott 

Ordförande Johan Jonsson (C) 
Vice ordförande Maria Ixcot Nilsson (S) 

Ledamot Anja Karlsson Granlund (M) 
Ledamot Jarkko Pekkala (S) 
Ledamot Jon Frööjdh (SD) 

Ersättare Bo Sunesson (C) 
Ersättare Emma Åhlander Hansson (M) 
Ersättare Frida Larsson (S) 
Ersättare Per Adolfsson (S) 
Ersättare Stefan Marcelius (SD) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunstyrelsens personalutskott under mandatperioden 2023-
2026. 

____  

Beslutet skickas till  
Sekreterare för Kommunstyrelsens Personalutskott 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 14
Val av ledamöter till Kommunala Bygderådet

Förslag på ledamöter – Kommunala Bygderådet 

Ordförande – KS  Anja Karlsson Granlund (M) 
1:e vice ordförande – TFN Bo Eddie Rossbol (C) 
2:e vice ordförande - KS Per Adolfsson (S) 

Ledamot – TFN Ingrid Adolfsson (S) 
Ledamot – KS Johan Karlsson (SD) 

Ersättare – KS Emma Åhlander Hansson (M) 
Ersättare – TFN Annika Karlsson (S) 
Ersättare – KS  Dragan Pavlovic (S)  
Ersättare – KS  Vakant (SD) 
Ersättare – TFN Rune Magnusson (KD) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunala Bygderådet under mandatperioden 2023-2026. 
____  

Förslaget skickas till  
Sekreterare för Kommunala Bygderådet 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 15
Val av ledamöter till Kommunala Föreningsrådet

Förslag på ledamöter – Kommunala Föreningsrådet 

Ordförande – KS  Leif Karlsson (M) 
1:e vice ordförande – TFN Bo Eddie Rossbol (C) 
2:e vice ordförande – BIN  Inéz Ixcot Nilsson (S) 

Ledamot – TFN  Chatrin Schander Ljungquist (C) 
Ledamot – KS Vakant (SD) 
Ledamot – KS Frida Larsson (S) 

Ersättare – BIN Jenny Rydberg (C) 
Ersättare – TFN Niklas Hult (S) 
Ersättare – KS Dragan Pavlovic (S) 
Ersättare – TFN Hans Ohlsson (M) 
Ersättare – KS Vakant (SD) 
Ersättare – KS Torgny Karlsson (KD) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunala Föreningsrådet under mandatperioden 2023-2026. 
____  

Beslutet skickas till  
Sekreterare för Kommunala Föreningsrådet 
Valda ledamöterr 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 16
Val av ledamöter till Kommunala Näringslivsrådet

Förslag på ledamöter – Kommunala Näringslivsrådet 

Ordförande – KS  Johan Jonsson (C) 
1:e vice ordförande – TFN Rune Magnusson (KD) 
2:e vice ordförande – BIN  Frida Larsson (S) 

Ledamot – BMN Sofie Ohlsson (M) 
Ledamot – KS  Jon Frööjdh SD 
Ledamot – KS  Maria Ixcot Nilsson (S) 

Ersättare – KS Leif Karlsson (M) 
Ersättare – BIN Tobias Rydén (S)  
Ersättare – BMN Kent Göran Karlsson (M) 
Ersättare – TFN Kent-Ove Johansson (SD) 
Ersättare – KS Martin Johansson (S) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunala Näringslivsrådet under mandatperioden 2023-2026. 
____  

Beslutet skickas till  
Sekreterare för Kommunala Näringslivsrådet 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 17
Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet

Förslag på ledamöter – Kommunala Pensionärsrådet 

Ordförande – KS  Chatrine Schander Ljungquist (C) 
1:e vice ordförande – SN Jan Karlsson (S) 
(2:e vice ordförande Utses av kommunala pensionärsrådet) 

Ledamot – SN Stefan Nyström (M) 
Ledamot – SN Vakant (SD) 
Ledamot – KS Maria Ixcot Nilsson (S) 

Ersättare – KS Vakant (SD) 
Ersättare – SN Lotta Lejon Stenberg (M) 
Ersättare – KS Jarkko Pekkala (S) 
Ersättare – SN Per Adolfsson (S)  
Ersättare – SN Laila Gustavsson (M) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunala pensionärsrådet under mandatperioden 2023-2026. 
____  

Beslutet skickas till 
Sekreterare för Kommunala Pensionärsrådet 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 18
Val av ledamöter till Kommunala Tillgänglighetsrådet

Förslag på ledamöter – Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Ordförande – KS  Gullbritt Hellborg (KD) 
1:e vice ordförande – SN  Stefan Focic (M)  
2:e vice ordförande – TFN Jarkko Pekkala (S)  

Ledamot – KS  Maria Ixcot Nilsson (S) 
Ledamot – BIN Vakant (SD) 

Ersättare – KS Vakant (SD)  
Ersättare – BIN Vakant (C, M eller KD)  
Ersättare – TFN Ingrid Adolfsson (S) 
Ersättare – KS Per Adolfsson (S) 
Ersättare – SN Karin Rask (C) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunala Tillgänglighetsrådet under mandatperioden 
2023-2026. 

____  

Beslutet skickas till  
Sekreterare för Kommunala tillgänglighetsrådet 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:11 
§ 19
Val av ledamöter till Kommunala Ungdomsrådet

Förslag på ledamöter – Kommunala Ungdomsrådet 

Ordförande – KS  Bo Sunesson (C)  
1:e vice ordförande – BIN  Stefan Månsson (M)  
2:e vice ordförande – TFN Jarkko Pekkala (S)   

Ledamot – KS Johan Karlsson (SD) 
Ledamot – SN Kovan Rammo (S) 

Ersättare – KS  Vakant (C) 
Ersättare – KS Vakant (SD) 
Ersättare – BIN  Vakant  (C)  
Ersättare – SN Gullvi Dahllöf (S) 
Ersättare – TFN Jasmina Teljigovic Göstasson (S) 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ovan föreslagna ledamöter för Kommunala ungdomsrådet under mandatperioden 2023-2026. 
____  

Beslutet skickas till 
Sekreterare för Kommunala Ungdomsrådet 
Valda ledamöter 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:369 
§ 20
Yttrande - Medborgarförslag - Modernisera hanteringen av medborgarförslag

Sammanfattning av medborgarförslaget 
”Kommunens medborgarförslag behöver moderniseras och anpassas för  att förbättra demokratin. Idag får 
bara folkbokförda i kommunen lämna förslag. Varför denna begränsning? Borde inte alla förslag som kan 
leda till förbättringar tas emot med glädje?  
Många pendlar till kommunen för att arbeta, andra har semesterboende och av de som flyttat härifrån är 
det många som har släkt här och besöker kommunen emellanåt. Det finns många människor som inte är 
folkbokförda i kommunen men ändå har kopplingar och skulle kunna komma med intressanta förslag på 
förbättring.  
Del två i moderniseringen av medborgarförslagen är att göra det möjligt att skicka in förslagen digitalt. 
Förslagsställarens förslag till beslut: att modernisera hanteringen av medborgarförslagen samt att låta vem 
som helst komma med medborgarförslag och göra det möjligt att skicka förslagen i digital form” 

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen utreder och besvarar medborgarförslaget. 

Yttrande 
Enligt Kommunallagen 8 kap 1 § står det att den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom 
regionen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).  
Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap 5 § andra stycket: Medlem av en kommun är 
också medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i 
kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen, inte ska folkbok- föras där. 
Det är tydligt reglerat i kommunallagen avseende vem som får lämna in ett medborgarförslag så därför 
kan inte kommunen ändra på denna begränsning. 

När det gäller modernisering avseende hantering av medborgarförslag har kommunen en färdig e-tjänst 
som, inom en snar framtid, kommer att lanseras tillsammans med andra e-tjänster via Mina Sidor på 
Emmabodas kommuns hemsida. Inloggning sker med bank-ID, man fyller i sitt medborgarförslag och 
signerar sedan digital. Eftersom kravet enligt kommunallagen (8 kap 1 §) att man ska vara folkbokförd i 
kommunen så styrs detta av en kommunkod vilken känner av om man får skicka in ett medborgarförslag 
eller inte.  

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Modernisera hanteringen av medborgarförslag
• Yttrande – Medborgarförslag – Modernisera hanteringen av medborgarförslag

____ 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att avslå medborgarförslaget gällande att låta vem som helst inkomma med medborgarförslag då detta 
styrs av kommunallagen 8 kap 1 § samt att kansliavdelningen redan arbetar med att modernisera 
hanteringen av medborgarförslag genom att en E-tjänst avseende inlämnande av medborgarförslag 
kommer att lanseras inom en snar framtid 

att  anse medborgarförslaget Modernisera hanteringen av medborgarförslag färdigbehandlat. 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:43 
§ 21
Internkontrollplan 2023 - Bildningsnämnden

Bakgrund 
Emmaboda kommun har under flera år arbetat med Internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, 
Bildningsnämnden, Bygg- och Miljönämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden som en 
del i sitt kvalitetsledningsarbete.  

I enlighet med remiss angående internkontrollplan för Bildningsnämnden beslutade nämnden om ny 
interkontrollplan för 2023 på sitt nämndsmöte 2022-12-15. 

Sammanfattning 
Det interna arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter ska på årlig basis följas upp genom att 
internkontroll genomförs på utvalda områden. Förslag med fem kontrollprocesser föreligger. 

Processer 
• Undervisningstid i grundskolan
• Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
• Arbetsmiljöansvar gällande idrott, kemi och slöjd
• Bidrag till studieförbund
• Antagning, registrering och betygsättning av elever inom vuxenutbildningen

Beslutsunderlag 
• BIN 2022-12-15 § 104 – Internkontrollplan 2023
• Internkontrollplan 2023

____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2023 för Bildningsnämnden. 
____ 

Beslutet skickas till 
Bildningsnämnden 



Sammanträdesprotokoll 33 (45) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:43 
§ 22
Internkontrollplan 2023 - Bygg- och Miljönämnden

Bakgrund 
Emmaboda kommun har under flera år arbetat med Internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, 
Bildningsnämnden, Bygg- och Miljönämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden som en 
del i sitt kvalitetsledningsarbete.  

I enlighet med remiss angående internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden 2023 beslutade nämnden 
om ny interkontrollplan för 2023 på sitt nämndsmöte 2022-12-19. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöenheten har tagit fram förslag på två kontrollpunkter för 2023. I internkontrollplanen 
anges vilka processer och rutiner som ska följas upp, vem som ska följa upp dessa och vem man 
rapporterar till samt frekvens och på vilket sätt uppföljningen ska ske. Eventuella avvikelser ska 
rapporteras och åtgärdas.  

Processer 
• Rutin – Handläggning av bygglov mindre än 100 m²
• Rutin – Handläggning av bostadsanpassning

Beslutsunderlag 
• BNM 2022-12-19 § 108 – Internkontrollplan 2023
• Internkontrollplan 2023

____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2023 för Bygg- och miljönämnden. 
____ 

Beslutet skickas till  
Bygg- och miljönämnden 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:44 
§ 23
Internkontrollplan 2023 - Kommunledningskontoret

Bakgrund 
Emmaboda kommun har under flera år arbetat med Internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, 
Bildningsnämnden, Bygg- och Miljönämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden som en 
del i sitt kvalitetsledningsarbete.  

Sammanfattning 
Processen för internkontrollcykel initierades den 26 oktober 2022 genom ett remissbrev och tillhörande 
tidsplan. Remissbrevet skickades till samtliga avdelningschefer för avdelningar inom 
kommunledningskontoret.  

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har administrativt processansvar för att se till så att internkontrollplaner upprättas och 
följs upp. Samråd har skett mellan administrativt ansvarig funktion på kansliavdelningen och berörda 
avdelningschefer.  

Processer 
Kansliavdelningen Digital protokollsjustering 

Uppdatering av webbsidor 

IT-avdelningen Test av återläsning på någon/några servrar från backupprogrammet 
Veeam en gång i månaden 
Virusskydd 

Ekonomiavdelningen Kontroll av attest 
Avtalstrohet mot ingångna avtal 

Personalavdelningen Rekrytering 
Arbetsmiljömål 

Samhällsutvecklings- Antal besök TGF 
Avdelningen Detaljplaneprocess 

Besökscenter och turism SITHS-kort – Hantering mot den anställde och samarbete med IT 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – KLK – Internkontrollplan 2023
• KLK – Internkontrollplan 2023

____ 

Yrkande  
Johan Jonsson (C) yrkar återremiss till kommunledningskontoret. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelseberedningens förslag till beslut mot Johan Jonssons (C) förslag till 
beslut mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) förslag till beslut 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2023 för Kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet Internkontrollplan för 2023 till kommunledningskontoret. 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:43 
§ 24
Internkontrollplan 2023 - Socialnämnden

Bakgrund 
Emmaboda kommun har under flera år arbetat med Internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, 
Bildningsnämnden, Bygg- och Miljönämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden som en 
del i sitt kvalitetsledningsarbete.  

I enlighet med remiss angående internkontrollplan för Socialnämnden beslutade nämnden om ny 
interkontrollplan för 2023 på sitt nämndsmöte 2022-12-14. 

Sammanfattning 
Förslag till internkontrollplan för 2023 har tagits fram av socialförvaltningens verksamhetsutvecklare och 
har behandlats i socialnämndens presidiemöte 2022-11-30. Socialnämnden beslutade 2022-12-14 att 
föreslå kommunstyrelsen godkänna framtagen internkontrollplan för 2023. 

Processer 
• Aktuella och giltiga biståndsbeslut
• Upprättade och uppdaterade genomförandeplaner efter aktuellt biståndsbeslut med individuella mål
• Upprättade och uppdaterade genomförandeplaner efter aktuellt biståndsbeslut med individuella och

uppföljningsbara mål
• Att personal är väl förtrogen med riktlinjer och rutiner för lex Sarah-rapporter

Kontrollmoment/Processkontroll 
• Frågeformulär till chefer och arbetsledare angående uppföljning samt genomgång av andras rapporter

för ett lärande
• Frågeformulär till medarbetare om riktlinjer och rutiner för lex Sarah

Beslutsunderlag 
• SN 2022-12-14 § 93 – Internkontrollplan 2023
• Internkontrollplan 2023

____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2023 för Socialnämnden. 
____ 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:301 
§ 25
Redovisning - Underhåll av vägskyltar

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige 2022-01-31 beslutades att tekniska kontoret skulle inventera och ta fram en 
underhållsplan för kommunens vägskyltar, vilken skulle redovisas för kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige ansåg medborgarförslaget som besvarat.  

Aktuellt 
Redovisning gällande underhåll av vägskyltar 
Denna arbetsuppgift ingår i den årliga skötseln och slutfördes i maj månad.  
I år drog det dock ut på tiden då leveransen av skyltar blev försenad. 
Årlig planering är att skyltar tvättas och byts ut där behov finns.  
Alla skyltar i kommunen är inventerade och cirka 20 skyltar ska under hösten bytas ut, dessa skyltar är 
beställda.  

Arbetsuppgiften med skötsel av vägskyltar sker årligen under vår- och höstperioderna då andra 
arbetsuppgifter minskar. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-10-25 § 82 
att godkänna teknisk service redovisning gällande inventering och underhållsarbete avseende vägskyltar 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna redovisningen gällande inventering och underhållsarbete avseende 

vägskyltar 

Beslutsunderlag 
• Redovisning – Underhåll vägskyltar
• TFN 2022-10-25 § 82 Redovisning – Underhåll av vägskyltar

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen gällande inventering och underhållsarbete avseende vägskyltar. 
____  

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:452 
§ 26
Kulturplan 2023 - Emmaboda kommun

Bakgrund 
Bildningsnämndens presidium gav i uppdrag åt verksamhetschef för kultur att revidera och förlänga 
nuvarande kulturplan, till att gälla 2023 ut. Under 2023 arbetas en ny kulturplan fram att gälla perioden 
2024- 2027. 
Av den innevarande kulturplanen är över 63% av målen uppfyllda. Kulturskolan och Biblioteket har nått 
så gott som alla satta mål. The Glass Factory har lämnat Bildningsförvaltningens organisation. Planen för 
2023 sammanfattas i bifogade dokument och ska läsas mot bakgrund av den nu gällande.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av verksamhetschef för kultur. 

Beskrivning 
Planen för 2023 innehåller de konkreta mål som finns kvar i den förra och som är konkreta och möjliga 
att genomföra. De innehåller ett nytt mål och ett uppdaterat mål. Det gäller arbetet för Scenkonstiennalen 
2025 samt samverkansmålet för att få tillstånd en sommarteater på temana Nils Dacke, Moberg och mitt 
liv som hund. Nämnden har diskuterat förslaget på oktobermötet och beslutade 2022-11-17 § 90 att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturplan Emmaboda kommun 2019-
2022 uppdaterade förlängda version 2023. 

Beslutsunderlag 
• Kulturplan Emmaboda kommun 2019-2022, uppdaterad förlängd version 2023
• Tjänsteskrivelse – Reviderad Förlängd Kulturplan 2023
• BIN 2022-11-17 § 90 Revidering av Emmaboda kommuns kulturplan

____ 

Ajournera 
Stefan Marcelius (SD) begär ajournering för överläggningar i partigruppen. 

Yrkande 
Jon Frööjdh (SD) yrkar att ersätta 1%-målet vid inköp av kulturell utsmyckning under renoveringar och  
nybyggnationer med en fast summa som fastslås vid projekteringen samt att främja ett användande av 
befintlig konst för ändamålet. 

Emma Åhlander Hansson (M), Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S), Jenny Rydberg (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelseberedningens förslag 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa kulturplan Emmaboda kommun 2019-2022 med uppdaterad förlängd version 2023. 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:332 
§ 27
Översyn av styrande dokument 2022 – Bildningsnämnden

Bakgrund 
Översyn av styrande dokument är ett uppdrag från kommunstyrelsens från 2015-11-24 § 146 och ska 
göras varje år på de dokument som behöver ses över.  
Syftet är att det ska finnas en samlad totalbild av kommunens författningssamling och styrande dokument 
samt att det ska finnas god kännedom på kommunövergripande nivå om behovet av revideringar. 

Dokument som ingår i översynen 2022 
De styrande dokument som ingår anges i den ordning de finns angivna i ”Matris – Översyn av 
författningssamling och styrande dokument.  
• Avgifter för fjärrlån och övriga avgiftsbelagda tjänster vid biblioteket
• Avgifter Förskola Fritidshem (Barnomsorgstaxa)
• Kulturskolans avgifter
• Avgift för särskild prövning vid vuxenutbildning
• Skolskjutsregler
• Biblioteksplan
• Kulturplan
• Bildningsplan (Verksamhetsplan med mera Förskolor)
• Extern hyra för skollokaler

Ärendets beredning 
Genomgång av de dokument som är aktuella för översynen har gjorts av samordnare verksamhets- och 
ledningsstöd och nämndsekreterare. Resultatet av genomgången presenteras i Tjänsteskrivelsen 
Remissvar – Översyn av styrande dokument 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Remissvar – Översyn av styrande dokument
• Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument
• Bildningsnämnden 2022-10-20 § 75 – Översyn styrande dokument
• Kommunfullmäktige 2001-06-26 § 43 - Bildningsplanen

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet avseende översyn av författningssamling och 
styrande dokument för bildningsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att upphäva Bildningsplanen antagen av Kommunfullmäktige 2001-06-26 § 43. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:12, KS/2022:15, KS/2022:16, KS/2022:18, 
KS/2022:23, KS/2022:68, KS/2022:174, KS/2022:1 

§ 28
Meddelanden

M1  Cirkulär – 2246 Åldershöjningar 2023 –AGS-KL TFA-KL 
M2  Cirkulär – 2248 Kommunala ansvarstaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 
M3  Cirkulär – 2249 Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av 

särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten 
M4  Cirkulär – 2252 – Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgifter facklig 

tillhörighet 
M5 Protokoll – EFFAB Styrelsemöte 2022-10-17 
M6 Protokoll – Emmaboda Energi Styrelsemöte 2022-10-27 
M7 Protokoll – Emmaboda Elnät Styrelsemöte 2022-10-27 
M8 Protokoll – EMFAB Styrelsemöte 2022-11-16 
M9 Protokoll – MHAB Extra Styrelsemöte 2022-01-07 
M10 Protokoll – MHAB Styrelsemöte 2022-02-15 
M11 Protokoll – MHAB Styrelsemöte 2022-03-22 
M12 Protokoll – MHAB Bolagsstämma 2022-05-12 
M13 Protokoll – MHAB Styrelsemöte 2022-05-12 
M14 Protokoll – MHAB Extra Styrelsemöte 2022-05-20 
M15 Protokoll – MHAB Styrelsemöte 2022-09-27 
M16 Protokoll – MHAB Styrelsemöte 2022-11-15 
M17 Protokoll – Hjälpmedelsnämnden 2022-09-01 
M18 Protokoll – Hjälpmedelsnämnden 2022-12-02 
M19 Protokoll – CESAM 2022-10-20 
M20 Protokoll – CESAM 2022-11-10 
M21 Tillsyn – Arkivmyndigheten – Emmaboda Energi och Miljö AB 2022 
M22 Tillsyn – GDPR – Emmaboda Energi och Miljö AB 2022 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2020:202 
§ 29
Äskande om utökad investeringsbudget - Solgläntans förskola Eriksmåla

Bakgrund 
Tekniska kontoret har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att bygga en ny förskola i Eriksmåla med en 
budget på 7 980 000 kronor. 

Sammanfattning 
Tekniska kontoret har genomfört en projektering tillsammans med verksamheten och tagit fram ett 
underlag man gått ut på upphandling på. Vid anbudsöppningen var anbudet högt över budget trots åtta 
anbudsgivare.  

Det finns flera anledningar till detta, dels att den allmänna prisökningen i byggbranschen de senaste två 
åren varit utöver det vanliga, över 30 %. Det finns också en osäkerhet på marknaden kring leverans av 
material och framtida kostnadsökningar.  

Under projekteringen har också byggnaden blivit lite större jämfört med den ytan som den förra kalkylen 
var baserad på. Denna yta har nu minskats ytterligare och är nu 293 kvm jämför med 270 kvm tidigare. 

Tekniska kontoret kommer ha en dialog med anbudsgivare under tiden för att se om det finns enklare 
anpassningar för att få ner priset i nästa upphandling. Men oaktat allt detta måste budgeten anpassas efter 
det nya prisläget och det har därför tagits fram en ny kalkyl. Då marknadsläget även framöver är väldigt 
osäkert anser vi det nödvändigt med en större säkerhetsmarginal än vanligt. Skulle den inte behövas 
kommer den återlämnas men med tanke på situationen som är i dag känns det klokt.  

Teknik- och fritidsnämnden äskar om en utökning av kostnadsramen för nybyggnation av Solgläntans 
förskola i Eriksmåla till 12 700 000 kronor samt att tilldela teknik- och fritidsnämnden 300 000 kronor för 
att installera solceller på byggnad i samband med nybyggnationen. 
____  

Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar på återremiss till kommunstyrelsens beredning för en djupare ekonomisk analys. 

Jon Frööjdh (SD), Leif Karlsson (M), Maria Ixcot Nilsson (S), Gull-Britt Hellborg (KD) och Bo Sunesson 
(C) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) förslag.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras under dagens kommunstyrelsemöte eller återremitteras till 
kommunstyrelsens beredning och finner att kommunstyrelsen beslutar återemittera ärendet till 
kommunstyrelsens beredning för en djupare ekonomisk analys. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

att utöka kostnadsramen för nybyggnation av Solgläntans förskola i Eriksmåla till 12 700 000 kronor 

att tilldela 300 000 kronor för att installera solceller på byggnad i samband med nybyggnationen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens beredning för en djupare ekonomisk analys. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2023-01-10 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2023:71 
§ 30
Förlängning av förordnande av tjänst som kommunchef

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-11 § 159 att som förordnande erbjuda Anders Svensson tjänsten 
som kommunchef. Förordnandet går ut 2023-06-30 varför kommunstyrelsen måste besluta om ett nytt 
förordnande eller avsluta nuvarande förordnande 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som förordnande erbjuda Anders Svensson förlängning av tjänsten som kommunchef till och med 
2028-06-30, med möjlighet till förlängning 

att ge befogenhet till Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen att 
förhandla fram slutligt avtal, uppdragsbeskrivning och lön med Anders Svensson. 

____ 
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