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KS/2022:13 

§ 44
Årsredovisning 2021 - Räddningsförbundet Emmaboda - Torsås

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbundsdirektion som beslutande organ varför medlemmarnas 
kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. 

Resultat 
Resultatet för 2021 uppgick till +505 Tkr, vilket är +5 Tkr bättre än budget. 
De största varianserna i driften förklaras av 
• Drift/Fordon – Avskrivningarna lägre än budgeterat då alla planerade

investeringar inte blivit av.
• Brandskyddskontroll – Sjukdom hos personalen har medfört lägre intäkter än

budget.
• Utbildning – Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat eftersom en

extra resurs tillsatts för att hjälpa till med utbildnings- insatserna.

Balanskravsutredning 
Balanskravet innebär att intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Ett eventuellt 
underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre närmsta budgetåren. 
Ingående balanskravsresultat vid årets början uppgick till 0 Tkr och det finns 
därmed inga tidigare negativa resultat att återställa. 2021 års positiva resultat på 
+505 Tkr följer balanskravet.

Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid årets slut till 3 146 Tkr och årets investeringar på 1 063 
tkr har finansierats med egna medel. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2021 – Räddningsförbundet Emmaboda-

Torsås.
• Årsredovisning 2021 – Räddningsförbundet Emmaboda-Torsås
• Protokoll - RFET
• Revisionsberättelse 2021 – Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
• Granskning av årsredovisning – Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
• Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 – Räddningstjänstförbundet

Emmaboda-Torsås
____ 
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Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna Årsredovisning 2021 – Räddningsförbundet Emmaboda-Torsås 

att bevilja ansvarsfrihet till ledamöterna i direktionen för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås i koppling till Årsredovisning – 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2021 

____  
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§ 45
Uppsiktsplikt 2021 - Bildningsnämnden

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Nämnderna (inklusive gemensamma nämnder)  
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till nämnderna i Emmaboda kommun, enligt framtagen mall för 
uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Bildningsnämnden för

verksamhetsår 2021
• Checklista – Bildningsnämnden 2021

____

Kommunstyrelseberedningen föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att den verksamhet som Bildningsnämnden bedrivit under föregående 
kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 § KL). 

____  
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§ 46
Uppsiktsplikt 2021 - Socialnämnden

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Nämnderna (inklusive gemensamma nämnder)  
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till nämnderna i Emmaboda kommun, enligt framtagen mall för 
uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Socialnämndens

verksamhetsår 2021
• Checklista – Socialnämnden 2021

____ 

Kommunstyrelseberedningen föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att den verksamhet som Socialnämnden bedrivit under föregående 
kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 § KL) 

____ 
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KS/2022:117 

§ 47
Uppsiktsplikt 2021 - Teknik- och fritidsnämnden

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Nämnderna (inklusive gemensamma nämnder)  
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till nämnderna i Emmaboda kommun, enligt framtagen mall för 
uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Teknik- och fritidsnämnden

2021
• Checklista – Teknik- och fritidsnämnden 2021

____  

Kommunstyrelseberedningen föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att den verksamhet som teknik- och fritidsnämnden bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 
§ KL).

____  
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KS/2022:117 

§ 48
Uppsiktsplikt - Bygg- och miljönämnden

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Nämnderna (inklusive gemensamma nämnder)  
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till nämnderna i Emmaboda kommun, enligt framtagen mall för 
uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Bygg- och miljönämnden

2021
• Checklista – Bygg- och Miljönämnden 2021

____ 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att den verksamhet som bygg- och miljönämnden bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 
§ KL).

____  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 9 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:117 

§ 49
Uppsiktsplikt 2021 - Emmaboda Elnät AB

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Bolagen 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående underlag 
kopplade till de kommunägda aktiebolagen, enligt framtagen mall för uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Uppsiktsplikt 2021 Emmaboda Elnät AB
• Checklista – Emmaboda Elnät AB

____ 

Kommunstyrelseberedningen föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera att den verksamhet som Emmaboda Elnät AB bedrivit under föregående 
kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 § KL). 

____  
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KS/2022:117 

§ 50
Uppsiktsplikt 2021 - Emmaboda Energi och Miljö AB

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Bolagen 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående underlag 
kopplade till de kommunägda aktiebolagen, enligt framtagen mall för uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 Emmaboda Energi

och Miljö AB
• Checklista – Emmaboda Energi och Miljö AB 2021

____ 

Kommunstyrelseberedningens föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera att den verksamhet som Emmaboda Energi och Miljö AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna  
(6 kap 1 § KL). 

____ 
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KS/2022:117 

§ 51
Uppsiktsplikt 2021 - Emmaboda Bostads AB

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året.  

Bolagen 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående underlag 
kopplade till de kommunägda aktiebolagen, enligt framtagen mall för uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över EBA för verksamhetsår

2021
• Checklista – Emmaboda Bostadsbolag AB

____  

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera att den verksamhet som Emmaboda Bostads AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna  
(6 kap 1 § KL). 

____ 
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KS/2022:117 

§ 52
Uppsiktsplikt 2021 - Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Bolagen 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående underlag 
kopplade till de kommunägda aktiebolagen, enligt framtagen mall för uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Emmaboda Flygbana

Fastighetsförvaltning AB för verksamhetsår 2021
• Checklista – Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB

____ 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera att den verksamhet som Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB 
bedrivit under föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna (6 kap 1 § KL). 

____  
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KS/2022:117 

§ 53
Uppsiktsplikt 2021 - Emmaboda fastighetsbolag AB

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Bolagen 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående underlag 
kopplade till de kommunägda aktiebolagen, enligt framtagen mall för uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över EMFAB för verksamhetsår

2021
• Checklista – Emmaboda fastighetsbolag AB

____ 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att   notera att den verksamhet som Emmaboda Fastighetsbolag AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna  
(6 kap 1 § KL). 

____ 
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KS/2022:117 

§ 54
Uppsiktsplikt 2021 - Möjligheternas Hus AB

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Bolagen 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående underlag 
kopplade till de kommunägda aktiebolagen, enligt framtagen mall för uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Möjligheternas Hus AB för

verksamhetsår 2021
• Checklista – Möjligheternas Hus AB för verksamhetsår 2021

____ 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att   notera att den verksamhet som Möjligheternas Hus AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna  
(6 kap 1 § KL). 

____ 
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KS/2022:117 

§ 55
Uppsiktsplikt 2021 - Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, enligt 
framtagen mall för uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Räddningstjänstförbundet

Emmaboda-Torsås för verksamhetsår 2021
• Checklista – Räddningsförbundet Emmaboda-Torsås

____  

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  notera att den verksamhet som Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
bedrivit under föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna (6 kap 1 § KL). 

____ 
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KS/2022:117 

§ 56
Uppsiktsplikt 2021 - Överförmyndarnämnden

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Nämnderna (inklusive gemensamma nämnder)  
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till nämnderna i Emmaboda kommun, enligt framtagen mall för 
uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Överförmyndarnämnden för

verksamhetsår 2021
• Checklista - Överförmyndarnämnden

____  

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera att den verksamhet som Överförmyndarnämnden bedrivit under 
föregående kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 
§ KL).

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 17 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:117 

§ 57
Uppsiktsplikt 2021 - Hjälpmedelsnämnden

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, 
verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsens uppsikt sker på en rad olika sätt vid 
olika tillfälle under året. 

Nämnderna (inklusive gemensamma nämnder)  
Kommunstyrelsen har i samband med verksamhetsåret 2021 löpande, tagit del av, 
haft insyn i, godkänt eller på annat sätt delgivits information angående följande 
underlag kopplade till nämnderna i Emmaboda kommun, enligt framtagen mall för 
uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens uppsikt över Hjälpmedelsnämnden för

verksamhetsår 2021
• Checklista – Hjälpmedelsnämnden

____  

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera att den verksamhet som Hjälpmedelsnämnden bedrivit under föregående 
kalenderår, 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 1 § KL). 

____  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:133 

§ 58
Ägardirektiv - Emmaboda Bostads AB (EBA)

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  

Inga förändringar i Ägardirektivet för Emmaboda Bostads AB (EBA) 2022 jämfört 
med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo-Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och i kommun-
fullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har därefter berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Emmaboda Bostads AB (EBA) 2022
• Ägardirektiv – Emmaboda Bostads AB (EBA) 2022

____ 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Bostads AB (EBA) för 2022 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:135 

§ 59
Ägardirektiv - Emmaboda Fastighets AB (EMFAB)

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  

Inga förändringar i ägardirektivet för Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) 2022 
jämfört med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo-Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och i kommun-
fullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har därefter berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) 2022
• Ägardirektiv – Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) 2022

____ 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) för 2022 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:134 

§ 60
Ägardirektiv - Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  

Årets förslag till förändringar avser endast Emmaboda Elnät AB (EEAB) och 
Emmaboda Energi och Miljö AB (EEMAB) 

• Fullmäktiges beredning vill att borgensavgiften för Emmaboda elnät AB
(EEAB) och Emmaboda Energi och Miljö AB (EEMAB sänks från 0.60% till
0.50%.

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo-Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte den 28 mars 2022 och i 
kommunfullmäktige den 28 mars 2022. 

Kommunstyrelsens presidium har därefter berett ärendet 2022-03-28. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi

och Miljö AB
• Ägardirektiv – Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB

____ 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi 
och Miljö AB för 2022 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:137 

§ 61
Ägardirektiv - Möjligheternas Hus AB (MHAB)

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  

Inga förändringar i Ägardirektivet för Möjligheternas Hus AB (MHAB) 2022 
jämfört med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo-Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och i kommun-
fullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har därefter berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Möjligheternas Hus AB (MHAB) 2022
• Ägardirektiv – Möjligheternas Hus AB (MHAB)  2022

____ 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  anta förslag till ägardirektiv för Möjligheternas Hus AB (MHAB) för 2022 
____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2022-03-28 22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

KS/2022:136 

§ 62
Ägardirektiv - Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  

Inga förändringar i Ägardirektivet för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås 2022 jämfört med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo-Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och i kommun-
fullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har därefter berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Räddningstjänstförbundet Emmaboda –Torsås

2022
• Ägardirektiv – Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås  2022

____ 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att  anta förslag till ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
för 2022 

____ 
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