
Sammanträdesprotokoll 1 (36) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Karl-Oskar Emmaboda kommunhus, 2022-10-04, kl. 13:00 – 14:30 

Beslutande Johan Jonsson (C), Ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Leif Karlsson (M) 
BoEddie Rossbol (-) 
Gullbritt Hellborg (KD) 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Jan-Olof Jäghagen (S)  
Stefan Marcelius (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 
Susanna Engelholm, kanslichef 
Shahram Behrouz, nämndsekreterare 

Utses att justera Bo Sunesson (C) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus, 2022-10-17, kl 08:00 

Underskrifter sekreterare § 128 - § 146
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Johan Jonsson (C) 

justerare 
Bo Sunesson (C) 

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

Nämnd/styrelse KS/2022-10-04 

Sammanträdesdatum 2022-10-04 

Datum för anslags 2022-10-17 Datum för anslags 2022-11-08 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Christoffer Karlsson 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 128  Kommunledningen informerar

§ 129 Delårsredovisning 2022 för Emmaboda kommun

§ 130 Partistöd - 2023

§ 131  Yttrande - Medborgarförslag - Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att
det får plats fler barn än i nuläget 

§ 132  Yttrande - Medborgarförslag - Omvandla gräsytor till blommande ängar

§ 133  Ny biblioteksplan för Emmaboda kommun

§ 134  Yttrande - Remiss - Översyn av författningssamling och styrande
dokument - Socialnämnden 

§ 135  Yttrande - Remiss - Översyn av författningssamling och styrande
dokument - Bygg- och miljönämnden 

§ 136  Ansvar för handläggning och beslutsfattande jml Lag (2022:1257) om
tobaksfria nikotinprodukter 

§ 137  Delårsrapport - Internkontrollplan Teknik- och fritidsnämnden

§ 138  Delårsrapport - Internkontrollplan Bygg- och miljönämnden

§ 139  Delårsrapport - Internkontroll Kommunstyrelsen

§ 140  Delårsrapport - Internkontrollplan Socialnämnden

§ 141  Delårsrapport - Internkontrollplan Bildningsnämnden

§ 142  Avveckla Räddningsförbundet Emmaboda- Torsås

§ 143  Delegering till Räddningstjänsten Sydost gällande Brandskyddskontroll

§ 144  Delegering till Räddningstjänsten Sydost gällande sotning

§ 145  Arvodesreglemente från och med 2023

§ 146  Meddelanden
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:5 
§ 128
Kommunledningen informerar

• Utveckling
o Musikfestival i Neonparken
o Näringslivsrankning – Stigit 66 platser. Förbättring på samtliga punkter
o Friluftsranking – I Naturvårdsverkets ranking har Emmaboda kommun

klättrat klättrar 67 platser och ligger på plats 98. Klättringen ger
kommunen titeln ”Årets förbättrare i Kalmar län”

o Nya Brandstationen växer fram, beräknas vara klar februari 2023
o Kommunhuset – Renovering påbörjad
o Efterfrågan på mark för energilagring
o ESF: Care – Växtkraft i generationer
o Incidentrapporteringssystem – Enhetligt program för att rapportera in

händelser och se den aktuella lägesbilden samt vad som händer och var
• Orosmoln
o Covid
o Kriget i Ukraina
o Ekonomin med till exempel höjda el- och bränslekostnader, räntor, med

mera
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____  
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:8 
§ 129
Delårsredovisning 2022 för Emmaboda kommun

Sammanfattning 
Chefsekonom Katarina Bondesson redogör för delårsrapporten 

Nämndernas budgetavvikelse i mnkr 

2022-01-01 – 2022-08-31 Årsprognos 2022-08-31 
Kommunstyrelsen 1,3 2,4 
Överförmyndarnämnden -0,3 -0,3
Revision 0,0 0,2
Valnämnd 0,0 -0,1
Bygg- och miljönämnd -0,7 -0,5
Teknik- och fritidsnämnd 0,0 2,8
Bildningsnämnd 0,0 -0,1
Socialnämnd -7,5 -5,0
Summa -7,2 -0,5

Bolag/Förbund 
Emmaboda bostads AB 1,0 3,5 
Emmaboda Fastighets AB 1,0 0,8 
Emmaboda Elnät AB 0 1,1 
Möjligheternas Hus AB 0 0,1 
Räddningstjänstförbundet  
Emmaboda-Torsås  -1,5 -1,4

Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 2022

____

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2022 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:312 
§ 130
Partistöd – 2023

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 §150 om nuvarande regler för 
kommunalt partistöd i Emmaboda kommun.  

Under innevarande mandatperiod har anslag för partistöd varje verksamhetsår 
totalt uppgått till 361 998 kronor. Ett grundbelopp/grundbidrag på 10 000 kronor 
betalas ut till varje parti som innehar minst ett tillsatt mandat i 
kommunfullmäktige aktuell mandatperiod. Resterande del av den av 
kommunfullmäktige beslutade summan för partistöd fördelas proportionellt efter 
antalet tillsatta mandat.  

Ärendets beredning 
Kommunfullmäktiges budgetberedning som består av kommunfullmäktiges 
presidium har 2022-06-14 undersökt de underlag som har inkommit till 
Emmaboda kommun under 2022. Kommunfullmäktiges budgetberedning har 
funnit att samtliga partiers redovisningar av 2021 års användning av det 
kommunala partistödet kan godkännas.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Årlig utbetalning av partistöd år 2023

____

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att för år 2023 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor

att     för år 2023 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.
Besluten överensstämmer med Regler för redovisning av kommunalt 
partistöd i Emmaboda kommun antagna 2017-12-18 §150. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:455 
§ 131
Yttrande - Medborgarförslag - Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det
får plats fler barn än i nuläget

Sammanfattning – Medborgarförslaget 
”De ursprungliga ritningarna var för 25 barn men nu ska det bara byggas för 20 
barn. Tre barn behöver plats under 2023, utöver de som redan går där. 
Generationsskifte är på gång  i upptagnings- området, detta innebär att man 
behöver satsa på barnomsorgen om husen ska bli attraktiva att köpa, annars väljer 
man att inte bo, jobba och betala skatt i den här kommunen” 
Förslagsställaren föreslår – ”Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det får 
plats fler barn än i nuläget”. 

Ärendets beredning 
Medborgarförslaget översänt till bildningsnämnden för yttrande. 

Yttrande 
Bildningsförvaltningen följer löpande utvecklingen av underlaget för verksamhet 
inom förskola och skola. Med utgångspunkt i en långsiktig organisation finns en 
struktur för på vilka orter det erbjuds förskoleverksamhet och hur många 
avdelningar/platser det ska finnas på respektive förskola.  
I grundplaneringen finns ett uppdrag att det i Eriksmåla ska finnas en förskola 
med en avdelning. Det är också det uppdraget teknik- och fritidsförvaltningen 
erhållit när det gäller nybyggnation av förskola. För att ha viss marginal byggs den 
nya förskolan med effektiva ytor och med plats för upp till 28 barn. Med hänsyn 
till barnens ålder och behov är en avdelning beräknad upp till 18 inskrivna barn. 
Om det är flera barn som har kortare vistelsetid kan det vara fler barn inskrivna i 
verksamheten. På nuvarande förskolan Solgläntan har det periodvis varit över 20 
barn inskrivna. Hur organisationen utformas och hur många barn som skrivs in 
avgörs av förskolans rektorer. 
Bildningsförvaltningens organisation för förskoleverksamhet planerar för att det 
med hänsyn till det långsiktiga underlaget av barn ska finnas förskoleverksamhet 
med en avdelning i Eriksmåla. Om det under perioder är fler barn i 
upptagningsområdet som efterfrågar barnomsorg så erbjuds platser på 
Videbackens förskola i Broakulla/Johansfors. Avståndet mellan Eriksmåla och 
Broakulla är c:a 6 km vilket bedöms som rimligt ur transportsynpunkt. När barnen 
börjar i förskoleklass är det tillsammans med barn från hela Johansfors skolas 
upptagningsområde vilket innebär att det kan vara en fördel att redan under 
förskoletiden ha lärt känna blivande klasskamrater. 

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-21: 
att ta yttrandet som sitt eget samt  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgar-

förslaget besvarat med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
• Medborgarförslag – Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det får plats

fler barn än i nuläget
• Yttrande  - Medborgarförslag – Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det

får plats fler barn än i nuläget
• BIN 2022-04-28 § 39 – Yttrande – Medborgarförslag – Bygg den nya

förskolan i Eriksmåla så att det får plats fler barn än i nuläget
____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  med hänvisning till bildningsnämndens yttrande avslå medborgarförslaget, 
Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det får plats fler barn än i nuläget 

att anse medborgarförslaget Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det får 
plats fler barn än i nuläget som besvarad. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:454 
§ 132
Yttrande - Medborgarförslag - Omvandla gräsytor till blommande ängar

Sammanfattning – Medborgarförslag 
”Landskapet förändras, de märks av klimatförändringar som påverkar både natur 
och människor på olika sätt. Vilda bin och insekter hotas av utrotning där en av 
orsakerna är att ängsmarkerna försvunnit. Detta går att påverka och förändra. 
Varför inte börja nu, finns ingen anledning att vänta. Man bevarar och utvecklar 
ett rikt växt- och djurliv, även kommuninvånarna får en fantastisk möjlighet att 
uppleva, njuta och lära om vilda blommor och insekter. Detta kan även bli ett 
värdefullt pedagogiskt verktyg där förskola, grundskola och olika föreningar och 
äldreomsorgen på olika sätt kan vara engagerade.” 

Förslagsställaren föreslår: 
Att Emmaboda kommun omvandlar några av gräsytorna till blommande ängar. 
Kanske ta vara på några av vägkanterna och kraftledningsgatorna. Ett enkelt och 
förhållandevis billigt projekt för att kunna bibehålla den biologiska mångfalden 
som vi faktiskt är beroende av. 

Yttrande 
Tekniska kontoret är med i ett Pollineringsprojekt med bidrag från LONA, som 
ligger inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen och som gynnar 
pollinatörer och pollinering. Bidrag han även sökts via Länsstyrelsen för att skapa 
ett antal mindre ytor där ängsfröblandningar och insektshotell ska anläggas. 
Vidare finns det några större gräsytor som klipps en gång per år i syfte att låta 
växter fröa av sig.  

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-04-28 § 24 
att anta yttrandet på medborgarförslaget – Omvandla gräsytor till blommande 

ängar och ta det som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet på 

medborgarförslaget – Omvandla gräsytor till blommande ängar anse 
medborgarförslaget som besvarat. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar
• Yttrande – Medborgarförslag – Omvandla gräsytor till blommande ängar
• TFN 2022-05-09 § 24 – Yttrande – Medborgarförslag – Omvandla gräsytor

till blommande ängar
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anse medborgarförslaget Omvandla gräsytor till blommande ängar som 
besvarat med tanke på att teknik- och fritidsnämnden redan arbetar med ett 
pollineringsprojekt samt sökt bidrag för att skapa ett antal mindre ytor där 
ängsfröblandningar och insektshotell ska anläggas. 

____ 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:295 
§ 133
Ny biblioteksplan för Emmaboda kommun

Bakgrund 
Emmaboda kommuns nuvarande biblioteksplan fastställdes i kommunfullmäktige 
2018-06-18 § 81. Giltighetstiden för biblioteksplanen förlängdes av 
kommunfullmäktige 2020-03-03 § 20 så att den skulle gälla tills ny plan är 
antagen av kommunfullmäktige.  

Inför beslutet att förlänga giltighetstiden för biblioteksplanen såg man 2020 ett 
stort behov av att arbeta fram en helt ny plan.  

Ärendets beredning 
Bibliotekschef, bibliotekspedagog samt bibliotekspersonal har för 
bildningsförvaltningens räkning utarbetat ett förslag till ny biblioteksplan. 

Sammanfattning 
Arbetat med att ta fram förslag på ny biblioteksplan för Emmaboda kommun är 
slutfört och ett utkast benämnt Biblioteksplanen utkast 2022-03-24 ligger till 
grund för politiskt beslut. 

Bildningsnämnden beslutade 2022-05-19 § 56 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

Biblioteksplan för Emmaboda kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
• Biblioteksplanen förslag 2022-03-24
• Tjänsteskrivelse – Ny biblioteksplan för Emmaboda

kommun
• Bin 2022-05-19 § 56 – Ny biblioteksplan för

Emmaboda kommun
____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa Biblioteksplan för Emmaboda kommun 2022-2024 
____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:332 
§ 134
Yttrande - Remiss - Översyn av författningssamling och styrande dokument –
Socialnämnden

Bakgrund 
Yttrandet ska svara på remissen ”Översyn av författningssamling och styrande 
dokument 2022”. 
Översynen är ett uppdrag från kommunstyrelsen 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 
• Avgift för äldreomsorgen och funktionsstöd inklusive

tillämpningsanvisningar
• Avgifter inom socialtjänstens område
• Avgift för transport till bårhus, av personer som avlidit i särskilda

boendeformer
• Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen

om receptfria läkemedel
• Måltidsavgift på korttidsboendet Kotten och bostad med särskild service barn

och ungdom
• Avgift familjerådgivning
• Riktlinjer för anhörigbidrag
• Riktlinjer för föreningsbidrag – Socialnämnden
• Riktlinjer för alkoholservering och serveringstillstånd
• Plan för socialtjänsten (Socialtjänstplan)
• Förskrivningsanvisning samt avgiftshantering för ordination/förskrivning av

tyngdtäcke
• Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinjer
• Familjehemsvård för barn och ungdom – Riktlinjer för handläggning och

dokumentation
• Tillgänglighetspolitiskt program 2008-2010
• Drogförebyggande program
• Allergiförbyggande program

Socialnämndens avslutande kommentar 
Det skulle underlätta för förvaltningen om det på kommunövergripande nivå kan 
genomföras en regelbunden översyn av själva översynen och dess innehåll. Som 
exempel borde det vara mer effektivt att en strykning görs i matrisen direkt när 
kommunfullmäktige har fattat nya beslut som innebär att ett styrdokument upphör 
att gälla. Samma sak när ett mindre styrdokument upptas som en del i ett större 
samlingsdokument som därmed genererar ett nytt styrdokument. Då bör 
uppföljning istället ske i förhållande till det nya dokumentet, inte de gamla 
enskilda delarna som inte längre gäller. 
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Socialnämnden beslutar 2022-08-31§ 49 
att under rubriken ”Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinjer” 

lägga till att revidering av såväl riktlinje som handlingsplan beträffande 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska göras under hösten men 
beslutsfattandet kommer eventuellt få vänta till efter årsskiftet. 

att under rubriken ”Måltidsavgift på korttidsboendet Kotten och bostad med 
särskild service barn och ungdom” stryka meningen: ”Med anledning av att 
det förestående valet behöver det för närvarande finnas ett avvaktande 
förhållningssätt för att inte riskera att fatta beslut som det sedan eventuellt 
inte finns samsyn kring vid tillträde av ny nämnd vid årsskiftet”. 

att under rubriken ”Måltidsavgift på korttidsboendet Kotten och bostad med 
särskild service barn och ungdom” lägga till att revidering kommer under 
hösten i samband med beslut om 2023 års taxor och avgifter. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande – Översyn av författningssamling
• Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument
• SN 2022-08-31 § 49 – Remiss – Översyn av författningssamling och styrande

dokument 2022
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

____ 
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2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:332 
§ 135
Yttrande - Remiss - Översyn av författningssamling och styrande dokument -
Bygg- och miljönämnden

Bakgrund 
Yttrandet ska svara på remissen ”Översyn av författningssamling och styrande 
dokument 2022”. 
Översynen är ett uppdrag från kommunstyrelsen 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 
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
• Timtaxa 2022 för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde
• Kommunala VA-bidrag
• Kriterier för bygg och miljönämndens pris

Bygg- och miljönämndens avslutande kommentar 
Det skulle underlätta för avdelningen om det på kommunövergripande nivå kan 
genomföras en regelbunden översyn av själva översynen och dess innehåll. Som 
exempel borde det vara mer effektivt att en strykning görs i matrisen direkt när 
kommunfullmäktige har fattat nya beslut som innebär att ett styrdokument upphör 
att gälla. Samma sak när ett styrdokument upptas som en del i ett större 
samlingsdokument som därmed genererar ett nytt styrdokument. Då bör 
uppföljning istället ske i förhållande till det nya dokumentet, inte av de gamla 
enskilda delarna.  

I relation till styrdokumenten innehållande taxor som har tagits upp i denna 
version kan det nämnas att den taxa som har det mest brännande behovet av 
översyn i syfte att göra revideringar är Plan- och bygglovstaxan som fastställdes 
av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 121. Det är viktigt för såväl kommunen som 
den enskilde sökanden att ha en välfungerande taxa på detta område för att ha 
effektiv handläggning och nyttomaximerande kostnadshantering. I dagsläget är 
tilldelade resurser för att kunna genomföra en omfattande revidering inte 
tillräckliga vare sig vad gäller handläggningstid eller medel avsatta till 
kompetensutveckling.  

Bygg och miljönämnden beslutade 2022-09-05 § 74 
att  ta detta yttrande som sitt eget 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare handläggning 
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Beslutsunderlag 
• Yttrande – Översyn av författningssamling och styrande dokument
• Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument
• BMN 2022-09-05 § 74 – Remiss gällande översyn av författningssamling och

styrande dokument
____  

Kommunstyrelseberedningens föreslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet avseende översyn av 
författningssamling och styrande dokument 2022 för Bygg- och 
miljönämnden. 

____ 
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KS/2022:333 
§ 136
Ansvar för handläggning och beslutsfattande jml Lag (2022:1257) om
tobaksfria nikotinprodukter

Bakgrund 
Arbetet med tobaksfria nikotinprodukter regleras nu i en ny lag som trädde i kraft 
1 augusti 2022. 
Den nya lagen ger respektive kommun rätt att utföra tillsyn och kontroller och 
kommunen får ta betalt för det arbete som utförs. Återförsäljare ska i förväg 
anmäla till kommunen att försäljning ska bedrivas. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige behöver utse vilken nämnd som ska ansvara för det här 
området. 
Socialnämnden ansvarar i dag för motsvarande arbete för alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Arbetet inom dessa lagar bedöms 
vara snarlikt och det faller sig naturligt att samma nämnd ansvarar för arbetet med 
tobaksfria nikotinprodukter.  

Lagstöd 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Socialnämnden beslutade 2022-08-31 § 48 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela ansvaret för 

handläggning och beslutsfattande jml Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter till socialnämnden 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidering av 
styrdokumentet ”Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel” bestående av tillägg av 
sakområde och avgiftstaxor, görs snarast möjligt av socialnämnden med 
kommunfullmäktiges beslut 

att socialnämnden själva ansvarar för att revidera sin delegationsordning när 
kommunfullmäktige fattat sitt beslut 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Förslag till beslut om tobaksfria nikotinprodukter
• SN 2022-08-31 § 48 Ansvar för tobaksfria nikotinprodukter

____  
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att till socialnämnden delegera ansvaret för handläggning och beslutsfattande 
jml lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

att revidering av styrdokumentet Avgifter för kommunens arbete enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel bestående 
av tillägg av sakområde och avgiftstaxor, görs snarast möjligt av 
socialnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2021:390 
§ 137
Delårsrapport - Internkontrollplan Teknik- och fritidsnämnden

Sammanfattning 
Tekniska kontoret informerade teknik- och fritidsnämnden om delårsrapporten 
utifrån nämndens internkontrollplan 2022. 

1. Rutiner kring avtalshanteringen:
Metod        Löpande rapporter från avdelningar 
Resultat En del felhantering 
Åtgärder Förfina och tydliggöra processen i hanteringen 

2. Kunskap om Teknisk service rutiner
Metod Mätning av antalet serviceordrar 
Resultat +15% fler arbetsordrar
Åtgärder Ska byta telefonnummer till fastighetsskötare, mer information 

 verksamheterna. Vi tror att mörkertalet är minst 50% mer ordrar 

3. Uppföljning av andelen ekologiskt
Metod Uppföljning av statistiken Ekologiska livsmedelsinköp från 
leverantörer 
Resultat 37,2% första tre månaderna, januari – mars 
Åtgärder Justering ska göras genom planerade inköp för att ligga på 30% 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete i projekt
Metod Checklista för kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete 

i projekt 
Resultat 1 anmärkning, anhöriglista 
Åtgärder Framtagning av checklista med viktiga återkommande punkter i 

projekt för att inte missa detta 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-08-30 § 68 
att med kännedom lägga delårsrapporten avseende teknik- och fritidsnämndens 

internkontrollplan 2022 till protokollet 
att översända delårsrapporten avseende teknik- och fritidsnämndens 

internkontrollplan 2022 till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
• TNF – Internkontrollplan 2022
• TFN 2022-08-30 § 68 Internkontrollplan 2022 – Delårsrapport
• TFN – Delårsrapport – Internkontrollplan 2022

____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen avseende Delårsrapport – 
Internkontrollplan 2022 för teknik- och fritidsnämnden till protokollet 

____ 
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KS/2021:390 
§ 138
Delårsrapport - Internkontrollplan Bygg- och miljönämnden

Sammanfattning 
Bygg- och miljöenheten informerade bygg- och miljönämnden om delårsrapporten 
utifrån nämndens Internkontrollplan 2022. 

1. Rutin handläggning av anmälan om eldstäder
Metod Stickprov
Resultat Ärendet har hanterats enligt rutin i verksamhetshandboken. Återstår

ett slutbesked innan ärendet kan avslutas
Åtgärder Inga åtgärder vidtagna. Rutinerna har följts

2. Rutin handläggning av strandskyddsärenden
Metod Stickprov 
Resultat Ärendet har hanterats enligt rutin i verksamhetshandboken 
Åtgärder Inga åtgärder vidtagna. Rutinen har följts 

3. Rutin handläggning av värmepumpar (energianläggningar)
Metod Stickprov 
Resultat Ärendet har hanterats enligt rutin i verksamhetshandboken. Kopia   

på beslutet går till installatör och brunnsborrare, dessa har ersatts 
med ordet entreprenörer, eftersom brunnsborrare ej förekommer  
vid anläggning av jordvärme. 

Åtgärder En uppdatering har gjorts i verksamhetshandboken. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-09-05 § 73 
att godkänna bygg- och miljöenhetens delårsrapport efter genomförd 

internkontroll enligt   internkontrollplan 2022 

Beslutsunderlag 
• BMN – Delårsrapport Internkontrollplan 2022
• BMN – 2022-09-05 § 73 – Internkontrollplan 2022 – Delårsrapport
• BMN – Tjänsteskrivelse Delårsrapport Internkontrollplan 2022

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen avseende Delårsrapport – 
Internkontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden till protokollet. 

____ 
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KS/2021:391 
§ 139
Delårsrapport - Internkontroll Kommunstyrelsen

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om  delårsrapporten utifrån kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2022. 

Kansliavdelningen 
• Huruvida beslut från KS 2021-09-07 § 104 har implementerats.

Metod: Totalundersökning gjord av kommunikatör.
Resultat: Kvartal ett och två inga protokoll digitalt justerade Kvartal tre 6/37
protokoll digitalt justerade.
Åtgärd: Ny utbildning i LEX bokad till 2022-11-01.

• Huruvida webbsidor uppdaterats enligt rutin.
Metod: Stickprov gjord av nämndsekreterare med ansvar mot
bildningsnämnden.
Resultat: Kvartal ett och två inga stickprov gjorts. Kvartal tre omfattande
stickprov visar 12/20 sidor uppdaterade enligt rutin.

IT-avdelningen 
• Test av Restore av någon/några servrar i Veeam en gång i månaden.

Metod: Stickprov (kontroll av logga).
Resultat: Testat fem gånger under 2022. Återläsning från backup fungerar bra.

• Kontroll av virusskydd i McAfee (att virusskydd för servrarna har gått in som
det ska)
Metod: Stickprov.
Resultat: Kontrollerats varje vecka under 2022. Virusskydd fungerar som
tänkt.

Ekonomiavdelningen 
• Kontroll av samtliga kassor.

Metod: Avstämning av kassor, utförd av två ekonomiassistenter i förening.
Resultat: Avstämda kassor är ok. Övriga följer planen.

• Avstämning förfallodag, betalningsdag.
Metod: Avstämning i ekonomisystem utförd som stickprov.
Resultat: Stickprov på cirka 50 stycken fakturor. Ett fåtal har blivit betalade
någon dag för sent, i övrigt gott resultat.

Personalavdelningen 
• Att ny rutin för anställningsavtal fungerar.

Metod: Jämförelse mellan genererade rapporter i Visma och antal inkomna,
underskrivna avtal.
Resultat: Ej ändamålsenligt resultat. Vid kontrolltillfället hittades för många
avtal som inte kommit in med underskrift.
Åtgärd: Påminna chefer om vikten av att lämna in underskrivna avtal till
personalavdelningen. Att kontroller görs mer regelbundet.
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• Att processen för årlig uppföljning i SAM fungerar enligt rutin.
Metod: Avstämning i KIA.
Resultat: Processen för årlig uppföljning fungerar enligt rutin.

Samhällsutvecklingsavdelningen 
• Att besöksstatistiken för The Glass Factory stämmer:

Metod: Kontinuerlig mätning. Mätningens omfattning har valts för att visa att
en systematik finns kring uppföljning av besöksstatistikens riktighet.
Resultat: Automatisk registrering av besökare vid entré och betalande
besökare redovisas numera separat och rutinmässigt varje månad. Statistiken
visar olika siffror, vilket visar att rutin finns för en sanningsenlig redovisning
av besöksstatistik. Underlag finns.

• Kontroll av detaljplaneprocessens överensstämmelse med rutin
Metod: Stickprov. Metoden har valts eftersom det finns ett stort antal
detaljplaner
Resultat: Stickprov på en detaljplaneprocess, som hittills har nått
samrådsstadiet, har visat att detaljplaneprocessen ändamålsenligt stämmer
överens med gällande rutin.

Besökscenter/Turism 
• Överrensstämmelse mellan rutinernas målsättningar kring statistik för antalet

återanrop till kommunens växel, och faktisk statistik kring återanrop
Metod: Stickprov.
Resultat: Ej ändamålsenligt resultat. Besök och turism har en vision om
nollvision och ett delmål på max 500 återanrop. Målet är ej nått, även om man
kan se en minskning i antalet återanrop sedan 2021.
Åtgärd: Ökad information från besök och turism vid introduktion av
nyanställda, på arbetsplatsträffar och genom påminnelser via EmmaNet.

• Överensstämmelse mellan faktisk statistik jämfört  med målsättningar kring
besöksstatistik på turismsidan i förhållande till demografi, antal besökare med
flera.
Metod: Stickprov. Eftersom det handlar om turism har kontrollperioden
utvalts genom stickprov högsäsong 2021 och 2022.
Resultat: Antal fysiska besök och telefonsamtal har minskat i juni-augusti
2022 jämfört med 2021. Målet att minska antalet fysiska besök med 20 % har
uppfyllts, men det framgår ej om det beror på förbättringar av turismsidorna
eftersom man hade behövt undersöka om ett samband föreligger.

Beslutsunderlag 
• KS – Delårsrapport – Internkontrollplan 2022
• Tjänsteskrivelse – Delårsrapport – Internkontrollplan 2022
• Kommunledningskontoret – Internkontrollplan 2022

____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Delårsrapport - Internkontrollplan 2022 för Kommunstyrelsen 
____  
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KS/2021:390 
§ 140
Delårsrapport - Internkontrollplan Socialnämnden

Sammanfattning 
Socialkontoret informerade socialnämnden om delårsrapporten utifrån nämndens 
Internkontrollplan 2022. 

Process/Rutin/System 
• Upprättade och uppdaterade genomförandeplaner efter aktuellt biståndsbeslut

med individuella mål för funktionsstöd, äldreomsorg.

Metod för funktionsstöd och äldreomsorg:
Från verksamhetssystemet Lifecare gjort slumpvist urval där man tittat på
delaktighet, mål från biståndshandläggare, mätbara delmål, synk med bhl-mål,
giltig genomförandeplan, uppföljning genomförandeplan, följer planen
beslutet. Verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare har
gemensamt gått igenom underlaget.

Resultat Funktionsstöd:
Slumpvist urval av 10 ärenden över hela verksamhetsområdet men det blev 19
totalt då flera individer hade flera insatser där genomförandeplaner ska finnas.
Totalt 106 poäng. Maxpoäng 133 (se delårsrapport).

Resultat – Äldreomsorg:
Slumpvis urval av 10 ärenden över hela verksamhetsområdet men det blev
totalt 13 då några individer hade flera insatser där genomförandeplan ska
finnas.
Totalt 49,5 poäng. Maxpoäng 91 (se delårsrapport).

Åtgärder för funktionsstöd, äldreomsorg:
Vid nästa mätning kommer det att bli en mer heltäckande bild på slumpvis
urval på varje verksamhetsområde.
Genomgång av resultatet samt reflektioner kopplat till individer och
kontrollpunkter med verksamhetschef och enhetschefer.

Process/Rutin/System 
• Upprättade och uppdaterade genomförandeplaner efter aktuellt biståndsbeslut

med individuella mål för Individ- och familjeomsorgen.

Metod för individ- och familjeomsorgen
Från verksamhetssystemet Lifecare gjort slumpvist urval av 10 ärenden över
hela verksamhetsområdet. Tittat på delaktighet, mål från socialsekreterare,
mätbara mål, synk med socialsekreterares beslut/mål med mål i
genomförandeplan, giltig genomförandeplan, uppföljd genomförandeplan,
följer planen beslutet? Verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och
systemförvaltare har genomensamt gått igenom underlaget.
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Resultat Individ- och familjeomsorg: Totalt 44 poäng. Maxpoäng 54 (se 
delårsrapport). 

Åtgärder Individ och familjeomsorg:  
Vid nästa mätning kommer det att bli en mer heltäckande bild på slumpvis 
urval på varje verksamhetsområde. 
Genomgång av resultatet samt reflektioner kopplat till individer och 
kontrollpunkter med verksamhetschef och enhetschefer. 

Process/rutin/system 
• Att personal inom funktionsstöd, äldreomsorg och Individ- och

familjeomsorgen är väl förtrogen med riktlinjer och rutiner för lex
Sarahrapporter.
Metod: Hämtat från verksamhetssystemet Lifecare.
Rapport: Arbetet pågår, information till socialnämnden.

• Socialförvaltningens chefer inom funktionsstöd, äldreomsorg och Individ- och
familjeomsorg.
Metod: Frågeformulär via kommunens enkätsystem.
Rapport: Arbetet pågår, information till socialnämnden i november eller
december 2022.

• Socialförvaltningens medarbetare.
Metod: Frågeformulär via kommunens enkätsystem.
Rapport: Arbetet pågår, information till socialnämnden i november eller
december 2022.

• Uttag av semesterdagar för att undvika semesterlöneskuld i
socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden.
Metod: Statistik från personalsystemet.
Rapport: Ekonom rapporterat till socialnämnden september 2022.

Beslutsunderlag 
• SN Delårsrapport – Internkontrollplan 2022
• SN 2022-09-28 § 76 – Delårsrapport – Internkontrollplan 2022
• Socialnämnden – Internkontrollplan 2022

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen avseende Delårsrapport – 
Internkontrollplan 2022 för socialnämnden till protokollet. 

____ 
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KS/2021:390 
§ 141
Delårsrapport - Internkontrollplan Bildningsnämnden

Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen informerade bildningsnämnden om delårsrapporten utifrån 
nämndens internkontrollplan 2022. 

Kontrollmoment 
1. Rutiner – Åtgärdsplan i grundskolan

Förvaltningens kartläggning visar att rutiner för upprättande av
åtgärdsprogram finns. Enligt samtliga rektorer i bildningsförvaltningen är
rutinerna kända ute i verksamheterna.
Kartläggning har visat att rutinefterlevnaden varierar. En avstämning med
specialpedagog på elevhälsan bekräftar bilden av att enheternas arbete inte är
likvärdigt utifrån de rutiner som finns kring upprättande av åtgärdsprogram.
Under våren har förvaltningen avvaktat förbättringsåtgärder mot bakgrund av
att Skolverket skulle komma med nya Allmänna råd om arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram under sommaren 2022. I
augusti har ett arbete påbörjats med att upprätta rutiner för likvärdighet i
arbetet med upprättande av åtgärdsprogram. Planen för implementeringen är
under framtagande.
Kontrollmomentet följs upp vid helårsbokslutet för internkontroll som
redovisas till bildningsnämnden i mars 2023.

2. Rutiner – Elevnärvaro/frånvaro i grundskolan
Arbetet med detta kontrollmoment har precis påbörjats. Momentet kommer att
följas upp vid helårsbokslutet för internkontroll 2022 som redovisas till
bildningsnämnden i mars 2023.

3. Resultatuppföljning av konstinventering
En stor del, närmare hälften, av kommunens verksamheter har inventerats
enligt den konstinventering som verksamhetschef för kultur har i uppdrag att
genomföra.
En sammanställning och analys av inventeringens resultat återstår.
Kontrollmomentet följs upp vid helårsbokslutet för internkontroll 2022 som
redovisas till bildningsnämnden i mars 2023.

Bildningsnämnden beslutade 2022-09-15 § 76 
att godkänna bildningsförvaltningens delårsrapport angående genomförd 

internkontroll enligt 
internkontrollplan för bildningsnämnden 2022 

att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
• BIN – Internkontrollplan 2022
• BIN – Delårsrapport – Internkontrollplan 2022
• BIN 2022-09-15 § 76 Internkontrollplan 2022 – Delårsrapport
• Tjänsteskrivelse – Delårsrapport internkontrollplan BIN 2022

____   

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen avseende Delårsrapport – 
Internkontrollplan 2022 för bildningsnämnden till protokollet 

____ 
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KS/2022:354 
§ 142
Avveckla Räddningsförbundet Emmaboda- Torsås

Bakgrund 
Emmaboda och Torsås kommuner har beslutat att delta i det nybildade 
räddningsförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Räddningstjänsten Sydost är från 
och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för 
ca 180 000 invånare i Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner. Kvar i det mellan 
kommunerna Emmaboda och Torsås gemensamma förbundet RFET finns då 
enbart sotningsverksamhet. 

Sammanfattning av kommuncheferna i Emmaboda och Torsås yttrande 
Kommuncheferna kan i dagsläget inte se någon nytta att behålla den gemensamma 
juridiska personen Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås utan föreslår att 
det gemensamma förbundet läggs ner och upplöses. Detta innebär att 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås samtliga verksamhetsområden 
övergår till Räddningstjänsten Sydost vilket medför att förbundet kan avvecklas. I 
förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås regleras 
förbundets varaktighet, utträde och likvidation. 

Sammanfattning förbundsdirektionens framskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets presidium fick tillsammans med kommuncheferna för 
Emmaboda och Torsås på räddningstjänstförbundets direktionsmöte 2022-06-13 i 
uppdrag att utreda hur medlemskommunerna vill göra med det befintliga 
räddningstjänstförbundet efter att räddningstjänsten i respektive kommun från och 
med årsskiftet 2022/2023 gått in i det nya stora förbundet i Kalmar län.  

Efter förändringar i regelverk kring hur kommunerna kan samverka kring vissa 
frågor och områden är det lättare att samverka mellan kommuner, och direktionen 
instämmer i att en förbundsform blir ett onödigt krångligt sätt att samverka och att 
avveckla nuvarande förbund som räddningstjänsterna har varit organiserade i är 
rätt väg att gå. 

Förbundsdirektionen beslutade 2022-09-19 § 26 
att föreslå att respektive kommunfullmäktige tar beslut om att nuvarande 

Räddningstjänstförbund ska avvecklas efter att nuvarande 
räddningstjänstorganisationer gått in i Räddningstjänsten Sydost 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – RFET – Det gemensamma förbundets framtid
• Räddningstjänstsförbundet Emmaboda-Torsås direktionsprotokoll 2022-09-

19
____ 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att nuvarande räddningstjänstförbund avvecklas efter att nuvarande 
räddningstjänstorganisation gått in i Räddningstjänsten Sydost 2023-01-01. 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

2022:355 
§ 143
Delegering till Räddningstjänsten Sydost gällande Brandskyddskontroll

Bakgrund 
Emmaboda och Torsås kommuner har beslutat att delta i det nybildade 
räddningsförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Räddningstjänsten Sydost är från 
och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för 
ca 180 000 invånare i Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner. Kvar i det mellan 
kommunerna Emmaboda och Torsås gemensamma förbundet RFET finns då 
enbart sotningsverksamhet. 

Sammanfattning av kommuncheferna i Emmaboda och Torsås yttrande 
Med relativt kort utredningstid till förfogande och efter ett antal samtal inom 
området med berörda parter har båda kommuncheferna landat i ett 
ställningstagande där sotningsverksamheter med bästa verksamhetseffekt bör 
lämnas åt det nya förbundet Räddningstjänsten Sydost att verkställa från och med 
2023-01-01. 

Sammanfattning förbundsdirektionens framskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets presidium med kommuncheferna för Emmaboda och 
Torsås fick på räddningstjänstförbundets direktionsmöte 2022-06-13 i uppdrag att 
utreda den nuvarande sotningsorganisationens placering i framtiden eftersom detta 
hör ihop med frågan om nuvarande förbunds framtid. Efter utredningen är 
presidiets och kommunchefernas förslag att den befintliga sotningsorganisationen 
flyttas med över till Räddningstjänsten Sydost. 

Hur sotningsverksamheten ska hanteras är en fråga för respektive 
medlemskommun att hantera men direktionen anser att sotningsverksamheten bör 
följa med räddningstjänsten in i det nya räddningsförbundet. 

Förbundsdirektionen beslutade 2022-09-19 § 26 
att föreslå respektive kommunfullmäktige att till Räddningstjänsten Sydost 

hemställa om övertagande av Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
sotningsverksamhet 2023-01-01.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunchefer Emmaboda och Torsås kommuner
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås direktionsprotokoll 2022-09-19

____ 



Sammanträdesprotokoll 30 (36) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLTUTAR 

att till Räddningstjänsten Sydost hemställa om övertagande av 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås brandskyddskontroll gällande 
Emmaboda kommun från och med 2023-01-01.  

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

2022:355 
§ 144
Delegering till Räddningstjänsten Sydost gällande sotning

Bakgrund 
Emmaboda och Torsås kommuner har beslutat att delta i det nybildade 
räddningsförbundet, Räddningstjänsten Sydost. Räddningstjänsten Sydost är från 
och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för 
ca 180 000 invånare i Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner. Kvar i det mellan 
kommunerna Emmaboda och Torsås gemensamma förbundet RFET finns då 
enbart sotningsverksamhet. 

Sammanfattning av kommuncheferna i Emmaboda och Torsås yttrande 
Med relativt kort utredningstid till förfogande och efter ett antal samtal inom 
området med berörda parter har båda kommuncheferna landat i ett 
ställningstagande där sotningsverksamheter med bästa verksamhetseffekt bör 
lämnas åt det nya förbundet Räddningstjänsten Sydost att verkställa från och med 
2023-01-01. 

Sammanfattning förbundsdirektionens framskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundets presidium med kommuncheferna för Emmaboda och 
Torsås fick på räddningstjänstförbundets direktionsmöte 2022-06-13 i uppdrag att 
utreda den nuvarande sotningsorganisationens placering i framtiden eftersom detta 
hör ihop med frågan om nuvarande förbunds framtid. Efter utredningen är 
presidiets och kommunchefernas förslag att den befintliga sotningsorganisationen 
flyttas med över till Räddningstjänsten Sydost. 

Hur sotningsverksamheten ska hanteras är en fråga för respektive 
medlemskommun att hantera men direktionen anser att sotningsverksamheten bör 
följa med räddningstjänsten in i det nya räddningsförbundet. 

Förbundsdirektionen beslutade 2022-09-19 § 26 
att föreslå respektive kommunfullmäktige att till Räddningstjänsten Sydost 

hemställa om övertagande av Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
sotningsverksamhet 2023-01-01.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunchefer Emmaboda och Torsås kommuner
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås direktionsprotokoll 2022-09-19

____ 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLTUTAR 

att till Räddningstjänsten Sydost hemställa om övertagande av 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås sotningsverksamhet gällande 
Emmaboda kommun från och med 2023-01-01.  

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:97 
§ 145
Arvodesreglemente från och med 2023

Bakgrund 
Fullmäktige ska enligt kommunallagen (KL) 2017:725 § 15 besluta om riktlinjer 
för ersättning enligt 12-14 §§ KL 4 kap. En kommun/region ska enligt KL 4 kap 
12 § ge ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade ekonomiska förmåner 
vid utförandet av uppdraget. Denna ersättning utbetalas då ledamoten inkommer 
med undertecknat underlag från sin arbetsgivare. Arvodering av 
förtroendeuppdrag är en möjlighet för kommuner att använda vid ersättning av 
förtroendeuppdrag KL 4 kap 16 §. Arvode utbetalas om inte förlorad 
arbetsförtjänst begärs. 

Ärendets beredning 
Förslag till nytt arvodesreglemente är framtaget av Anders Svensson kommunchef 
och Tommy Persson kanslichef. Dialog med partierna sker den 16 februari 2022. 

Konsekvensbeskrivning 
Kommunens arvodesreglemente är från 2005. Modellen för hur arvodesnivåer tas 
fram har i många av Sveriges kommuner ändrats till en mer automatiserad och 
administrativt enklare hantering. Uträkningen baseras på den ersättningsnivå som  
en riksdagsledamot får i ersättning.  

Sammanfattning av ärendet 
Emmaboda kommuns arvodesreglemente behöver en omfattande revidering och 
därför har kommunledningskontoret tagit fram ett nytt förslag till 
arvodesreglemente. Ny kommunallag kom 2018 och många kommuner använder 
idag sig av en uträkningsmodell/ indexreglering av ersättningsnivå som utgår från 
en riksdagsledamots ersättning och har fördelar i bl.a. administrationen.  

Uppräkning av nivåerna sker automatiskt varje nytt år. Modellen kan även anses 
vara mer rättvis nationellt sett och därmed också mer demokratiskt. Det blir allt 
svårare att få personer att engagera sig politiskt och det finns säkert flera faktorer 
till varför det är så. Den del kommunen själv kan påverka är den ersättning som en 
person erhålla i form av arvode om den engagerar sig politiskt.  

Utbetalt arvode 2021 och krav på insats för de olika uppdragen har legat till grund 
för nivåframtagandet i kronor och procent. Oavsett storlek på kommun har de 
förtroendevalda samma ansvar och samma krav på insats. Mindre kommun har 
dessutom färre förtroendevalda och uppdraget bli mer komplext och kräva en 
bredare informationsinhämtning. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Förslag nytt Arvodesreglemente från och med 2023-01-01
• Förslag nytt arvodesreglementet 2023

____ 



Sammanträdesprotokoll 34 (36) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

att anta förslag på nytt arvodesreglemente att börja gälla från och med 
2023-01-01. 

Ändringsyrkande 
Stefan Marcelius (SD) yrkar att arvoderingsgrad  för kommunstyrelsens 
ordförande ska ligga på 75% av riksdagsmannaarvodet samt att arvodesgraden för 
2:e vice ordförande ska ligga på 25% av riksdagsmannaarvodet 

Johan Jonsson (C) yrkar att arvoderingsgrad för Emmaboda Energi och miljö AB 
respektive Emmaboda Elnät ABs vice ordförande ska ligga på 2,5 % av 
riksdagsmannaarvodet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de två ändringsyrkandena mot avslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stefan Marcelius (SD) 
ändringsyrkande  
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) 
ändringsyrkande 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa föreslaget arvodesreglemente med ändringsyrkande om att 
arvoderingsgrad för Emmaboda Energi och Miljö AB respektive Emmaboda 
Elnät AB:s vice ordförande ska ligga på 2,5 % av riksdagsmannaarvodet. 

____  

Stefan Marcelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2021:469, KS/2022:16, KS/2022:174, 
KS/2022:230, KS/2022:251, KS/2022:265, KS/2022:27, KS/2022:271, 
KS/2022:275, KS/2022:28, KS/2022:29, KS/2022:3, KS/2022:68 

§ 146
Meddelanden
M1 Cirkulär 22:19 – Ändring i § 26 – Bestämmelser för arbetstagare som 

omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen 
M2 Cirkulär 22:20 – Kompletterande rådgivning gällande projektanställning 

enligt AB20 
M3 Cirkulär 22:21 – Ändring i LAS och vissa andra lagar med anledning av 

arbetsvillkorsdirektivet 
M4 Cirkulär 22:22 – Överenskommelse om särskilt förhandlingsordningsavtal 

RiB SFR 
M5 Cirkulär 22:24 – Preliminär LSS-utjämning för år 2023 
M6 Cirkulär 22:25 – Överenskommelse om Kompetens och omställningsavtal i 

lydelse 22-10-01 

M7 Protokoll – Hjälpmedelsnämnden 2022-01-27 
M8 Protokoll – Samordningsförbundet AU 2022-03-04 
M9 Protokoll – Samordningsförbundet styrelsen 2022-03-18 
M10 Protokoll – Styrelsemöte EBA 2022-04-21 
M11 Protokoll – Bolagsstämma EFFAB 2022-04-26 
M12 Protokoll – EFFAB 2022-04-26 
M13 Protokoll – Bolagsstämma EBA 2022-05-05 
M14 Protokoll – Hjälpmedelsnämnden 2022-05-20 
M15 Protokoll – Kommunala tillgänglighetsrådet 2022-05-23 
M16 Protokoll – SydostLeader 2022-05-25 
M17 Protokoll – Elnät 2022-06-02 
M18 Protokoll – Energi 2022-06-02 
M18 Protokoll – Extra årsstämma Elnät 2022-06-02 
M19 Protokoll – Extra årsstämma Energi 2022-06-02 
M20 Protokoll – Samordningsförbundet AU 2022-06-09 
M21 Tillsyn från Länsstyrelsen över Överförmyndarnämnden 
M22 Budget 2023 – Framställan till Glasrikeskommunerna 2022-07-05 
M23 Delegationsordning för Valnämnden i Emmaboda kommun 
M24 Valnämnden 2022-06-02 § 21 Beslut – Delegationsordning för Valnämnden 

i  Emmaboda kommun 
M25 Meddelande från SKR styrelse – Förlängd rekommendation 

kunskapsstyrning  socialtjänst 2024 
M26 Kommunförbundet  Årsredovisning 2021 
M27 Förbundsavgift 2023 SKR 
M28 Kommunförbundet Verksamhetsberättelse 2021 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-10-04 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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