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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S   N 
2 Bo Sunesson C   N 
3 Sten-Olof Johansson M   N 
4 Per Adolfsson S   N 
5 Charlotte Andersson SD Stefan Marcelius N 
6 Zeljka Krajinovic S   N 
7 Bo Eddie Rossbol BA   N 
8 Ingrid Adolfsson S   N 
9 Johan Jonsson C   N 
10 Leif Karlsson M Emma Åhlander Hansson N 
11 Martin Henriksson SD   N 
12 Annika Karlsson S   N 
13 Jarkko Pekkala S   N 
14 Nicke Grozdanovski V   N 
15 Jenny Rydberg C   N 
16 Stefan Nyström M   N 
17 Gull-Britt Hellborg KD   N 
18 Marie-Louise Eddegård S   N  
19 Lars-Olof Karlsson -  F 
20 Jan-Olof P Jäghagen S Göran Johansson N 
21 Anja Karlsson Granlund BA   N 
22 Karin Rask C   N 
23 Ann Helene Jonsson M   N 
24 Kickie Norrby S Erik Fors N 
25 Dragan Pavlovic S Camilla Johansson N 
26 Tony Johansson  SD  F 
27 Gunvor Karlsson S   N 
28 Rune Magnusson  C   N 
29 Hans Ohlsson  M   N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP   N 
31 Flemming Jörgensen S Eva-Lena Gotthardsson N 
32 Stig-Ove Andersson S   N 
33 Mats Bjartling BA   N 
34 Bo Häggbring SD   N 
35 Niklas Banérsson C Angela Fransson N 
36 Eva Regin Johnston  M   N 
37 Simon Petersson S Jonas Fors N 
38 Camilla Holgersson V   F 
39 Gullvi Dahllöf S   N 
40 Göran Andersson C  F 
41 Günter Villman M   N 
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Innehållsförteckning 
  
§ 70 Kommunrevisorerna informerar  
§ 71 Budget för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 2021  
§ 72 Besvarande av medborgarförslag – minska antalet ledamöter i  
 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
§ 73 Besvarande av motion - om fysisk aktivitet som del i  
 undervisningen för ökad inlärning 
§ 74 Besvarande av motion - Öka kommunens anslag till Kvinnojouren  
§ 75 Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 
§ 76 Försäljning av fastigheten Södra Målartorp 1:49 
§ 77 Försäljning av tomtmark på Södra Målatorp 1:61 
§ 78 Riktlinjer för bruttolöneavdrag 
§ 79 Inkomna motioner och medborgarförslag 
§ 80 Anmälningsärenden 
§ 81 Eventuella Valärenden  
Voteringar 
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§ 70 Dnr KS/2020:84 
 
Kommunrevisorerna informerar  
 
Kommunrevisor Per Sigvardsson (S) rapporterar från revisionens arbete.  
Granskning av hantering av allmän handling är genomförd. 
Granskning av kommunens upphandlingsrutin är nästa granskning som kommer att 
göras.   
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 71 Dnr KS/2020:91 
 
Budget för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 2021 
 
Bakgrund  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med förslag på budget 
2021, investeringsplan 2020-2024 samt förslag att kommunerna beviljar ett 
medlemslån på fyra miljoner kronor med amorteringstid på tio år.  
 
Ärendets beredning  
Räddningstjänstförbundet har hanterat ärendet vid direktionsmöte 2020-06-08. 
 
Beslutsunderlag  
Räddningstjänstförbundets protokoll 2020-06-08 § 15 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att godkänna förslag till budget 2021 och investeringsplan 2020-2024 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås samt 
att bevilja ett medlemslån på fyra miljoner kronor med amortering på tio år 
____ 
 
Yrkande  
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg i andra att satsen med ”var av Emmabodas del är 
ungefär 57 %”. 
 
Propositionsordning 
Bifall mot avslag på Johan Jonssons (C) tillägg.  
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Jonssons (C) tillägg.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna förslag till budget 2021 och investeringsplan 2020-2024 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås samt 
 
att bevilja ett medlemslån på fyra miljoner kronor med amortering på tio år, var 
av Emmabodas del är ungefär 57 %”.  
____ 
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§ 72 Dnr KS/2019:325 
 
Besvarande av medborgarförslag – minska antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslaget att minska antalet 
ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Förslagsställaren anser att det inte finns någon anledning till varför Emmaboda 
kommun med knappt 10 000 invånare ska ha fler ledamöter än i flera andra 
kommuner.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet är remitterat till kansliavdelningen och har handlagts av kanslichef i 
samråd med tf kommunchef.  
 
Förvaltningens roll 
I kommunallagen 5 kap 5 § finns beskrivet hur många ledamöter som fullmäktige 
ska ha. Fullmäktige bestämmer själv antalet ledamöter. Kommunallagen säger 
vidare att antalet ska bestämmas till ett udda tal och vara minst ett visst antal 
beroende på antalet röstberättigade i kommunen. 
 
2017-12-18 § 151 beslutade kommunfullmäktige att en parlamentarisk 
arbetsgrupp bildas för att se över den politiska organisationen.  
Arbetsgruppens förslag behandlades vid kommunfullmäktige 2018-06-18 § 80. 
Fullmäktige beslutade då att  
- minska antalet ersättare i bolagsstyrelser från 5 till 2  
- minska antalet ersättare i kommunstyrelsen från 26 till 13 
- antalet ledamöter och ersättare i bildningsnämnden från 13 till 11 
- antalet ledamöter och ersättare i teknik- och fritidsnämnden från 11 till 9 
- antalet ledamöter och ersättare i valnämnden från 7 till 5 
 
Sverige är ett land som bygger på demokratiska grunder och alla människors lika 
värde. Den politiska beslutsprocessen är en viktig del i demokratin. Med hjälp av 
grundlagarna och andra svenska lagar säkerställer vi så långt det går att all 
offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta 
företrädare. Det samma gäller för en kommun där folkvalda bland medborgarna är 
de främsta företrädarna.  
 
Det kommunala självstyret, en princip som är inskriven i regeringsformen (en av 
grundlagarna) ger kommunen stora möjligheter att fatta självständiga beslut om de 
ligger inom det kommunala verksamhetsuppdraget.  
 
Antalet platser i fullmäktige, i en nämnd eller ett bolag kan mycket väl vara färre 
än dagens antal i Emmaboda. Samtidigt är det viktigt att förstå att antalet platser 
också påverkar och speglar den demokratiska processen i en kommun.  
 
Färre antal platser innebär även att  
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- antalet partier kan bli färre. Partier som får mindre antal röster vid de allmänna 
valen kommer få svårare att få platser i fullmäktige.  

- medborgare som lagt sin röst på dessa partier mister sin möjlighet att bli 
företrädda i kommunfullmäktige, styrelsen, nämnder och kommunala bolag.  

- det blir färre förtroendevalda som fattar viktiga beslut om hur de kommunala 
skattemedlen ska användas och hur samhället ska skötas och utvecklas.  

 
Enligt kommunallagen 5 kap 7 § kan fullmäktige besluta om att ändra antalet 
ledamöter. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – minska antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och bolag.  
____ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelseberedningen föreslås föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige  
att det i dagsläget inte finns någon ambition att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt  
att avslå medborgarförslaget och anse det färdigbehandlat. 
____ 
 
Yrkanden  
Martin Henriksson (SD) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige ändras från 41 
ledamöter till 31 ledamöter samt att därmed anse medborgarförslaget som 
besvarat.  
 
Simon Petersson (S), Jarkko Pekkala (S), Bo Eddie Rossbol (BA) och Sten-Olof 
Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande.  
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att det i dagsläget inte finns någon ambition att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt  
 
att avslå medborgarförslaget och anse det färdigbehandlat. 
____ 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2020-09-08 
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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§ 73 Dnr KS/2018:288 
 
Besvarande av motion - om fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad 
inlärning 
 
Bakgrund 
Motion har lämnats in till kommunfullmäktige med förslaget  
att Bildningsnämnden får i uppdrag att se över på vilket sätt skolorna i Emmaboda 
kommun kan arbeta för att införa pulshöjande aktiviteter i undervisningen 
och/eller på rasterna. 
att Bildningsnämnden får i uppdrag att förvaltningen inkluderar skolledare och 
pedagoger i planeringsarbetet och införandet för hur mer idrott och rörelse kan 
införas på samtliga skolor i kommunen.  
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande.  
 
Daglig fysisk aktivitet med pulshöjande rörelser är bra för hälsan. Senare års 
hjärnforskning visar att också lärandet och hjärnans funktionssätt förbättras 
genom 
fysisk aktivitet där framförallt dagliga pulshöjande rörelser är en nyckelfaktor. 
Behovet av fysisk aktivitet och rörelse blir allt mer tydligt när mer av fritiden 
består av stillasittande vid skärmar för läsning och spel. Denna utveckling drabbar 
framförallt unga som behöver regelbunden fysisk aktivitet och rörelse för att må 
bra och skapa förutsättningar för lärande. 
 
Motionen om mer fysisk aktivitet som del i undervisningen tar sin utgångspunkt i 
dessa kunskaper med förslag på att ett mer strukturerat arbetssätt införs i 
Emmaboda kommuns skolor. 
I det politiska måldokument som bildningsnämnden fastställt för att uppnå 
kunskapsmålen i skolan anges att ett av samtliga verksamheters tre fokusområden 
är att ”verka för god psykisk och fysisk hälsa”. Bildningsförvaltningen har 
förstått vad bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen är och arbetar sedan 
länge kontinuerligt med att på ett strukturerat sätt på tjänstemannanivå 
vidareutveckla hur detta uppdrag kan utföras på bästa sätt. 
 
En inventering har gjorts på F-6-skolorna i Emmaboda kommun. Samtliga skolor 
har utvecklat olika rörelseaktiviteter med ambitionen att alla barn ska delta och 
omfattas. I Lindås skola inleds tex varje skoldag med ett pulshöjande rörelsepass 
ute på skolgården. Andra exempel är mer styrda aktiviteter på raster som 
stimulerar till rörelse och deltagande. 
Bildningsförvaltningen har beredskap för att ta ytterligare initiativ för att 
stimulera till fysiska aktiviteter på skolorna där bland annat erfarenhetsutbyte 
mellan skolorna och erfarenheter från skolor i andra kommuner är viktiga inslag. 
 
I den årliga redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet som redovisas för 
nämnden görs uppföljning om vilka aktiviteter som skolorna gör och vad de ser 
för effekter av dessa. Den här redovisningen är av avgörande betydelse för att 
bildningsnämnden på politisk nivå ska kunna fullfölja sitt tillsyns- och 
uppföljningsansvar. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i bildningsförvaltningen. Diskussion har förts i rektorsgruppen 
angående bland annat vikten av fysisk aktivitet och hur vi i verksamheterna kan 
fortsätta att arbeta vidare för att skapa utrymme för barns rörelse. 
Bildningsnämnden har genomfört enskilda överläggningar på Lindås skola och 
fått information direkt från den verksamheten angående rörelse på schemat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen tar upp förslag om fysisk aktivitet i skolan som del i undervisningen för 
ökad inlärning. Skolorna i Emmaboda kommun genomför redan idag aktiveter 
som stimulerar till fysisk aktivitet och rörelse. Dessa aktiviteter kan utvecklas 
ytterligare genom erfarenhetsutbyte mellan skolorna i Emmaboda kommun och 
med skolor i andra kommuner. I bildningsnämndens måldokument anges psykisk 
och fysisk hälsa som ett fokusområde och årliga uppföljningar görs inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Bildningsnämndens uppdrag angående vad 
som ska göras är klargjort och bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt på ett 
strukturerat sätt med att vidareutveckla utförandet av detta uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion Fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad inlärning 
BIN 2020-05-28 § 50 Remiss om fysisk aktivitet som del i undervisningen för 
ökad inlärning 
Remissvar Motion fysisk aktivitet undervisning ökad inlärning 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-05-28 § 50  
att ta remissvaret som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2020-09-28 
Eva Regin Johnston (M) yrkar bifall till svaret.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2020-05-28 § 50 anse motionen 
som besvarad.  
____ 
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§ 74 Dnr KS/2020:62 
 
Besvarande av motion - Öka kommunens anslag till Kvinnojouren  
 
Sammanfattning - Motion från Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att Emmaboda kommun 
måste ta ett ökat ansvar för mäns våld mot kvinnor. Kommunen måste 
fungera som garant för att kvinnor som utsätts för våld får den hjälp de 
behöver. Därför måste kvinnojouren få ett stabilt ekonomiskt stöd som gör 
deras möjlig att fungera. 
Detta görs genom att öka anslagen och att säkerställa att anslagen är löpande 
och räknas upp automatiskt så att de inte måste sökas varje år kan 
verksamheten garanteras. 
Vänsterpartiet yrkar på att öka kommunens årliga anslag till minst 22 000 
kronor till kvinnojouren samt att säkerställa att anslagen på minst 22 000 är 
löpande på femår. 
 
Yttrande från socialnämnden 
I och med försämrad ekonomisk situation 2019 med sparkrav på 6-10 % i 
verksamheterna som följd, minskades utfallet, för verksamhetsbidragen 
med 9 000 kronor från budgeten på 32 000 kronor. Det var inte 
försvarbart att 
kommunens egna verksamheter fick stora sparkrav på sig och att man sedan 
inte minskade på övriga utgifter, så som verksamhetsbidragen. 
 
I 2020 års budget minskades budgeten för verksamhetsbidrag från 32 000 
till 25 000 kronor som fördelats enligt följande: 
BRIS - 7 000 kronor 
Emmaboda demensanhörigförening - 5 000 kronor 
PRO-Emmaboda samorganisation - 3 000 kronor 
Kvinnojouren-10 000 kronor 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till ett ökat bidrag till Kvinnojouren med 
minst 22 000 kronor per år samt att säkerställa detta bidrag på minst fem år, 
dock under förutsättning att socialnämnden får en utökad budget till 
verksamhetsbidragen. 
Den ekonomiska prognosen, i dagsläget för socialnämnden 2020, ligger på 
minus 7,8 mkr. 
 
Det finns behov av en översyn gällande handläggning av kommunens samtliga 
bidrag, både bidrag som ska eftersökas och bidrag som betalas ut av 
kommunen. Det finns ekonomiska vinster med att en handläggare på 
kommunen har hand om eftersökning av bidrag, från myndigheter samt även 
från EU, då hen kan fördjupa sig i vilka bidrag som finns att eftersöka och att 
dessa ansökningar blir korrekt hanterade. Dessa bidrag gagnar sedan 
kommunens invånare. Det finns också vinster i att en handläggare har hand om 
de bidrag som kommunen delar ut, man får en bättre kontroll på vad och vilka 
bidrag som ska betalas ut, det säkerställs att inte samma organisation får flera 
likvärdiga bidrag samt att alla bidragsansökningar behandlas på likvärdigt sätt. 
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Socialnämnden beslutade 2020-06-17 § 67 
att som sitt eget anta framskrivet yttrande på motionen - Öka kommunens 
årliga anslag till Kvinnojouren 
att översända yttrandet på motionen - Öka kommunens årliga anslag till 
Kvinnojouren, till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att en översyn 
gällande handläggning av kommunens bidrag genomförs 

 
Beslutsunderlag 
Remiss - Motion- Öka kommunens årliga anslag till Kvinnojouren  
Motion Öka kommunens årliga anslag till Kvinnojouren 
Yttrande - Motion - Öka kommunens anslag till Kvinnojouren 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunledningskontoret göra en översyn gällande 
handläggning av 
kommunens bidrag och externa bidragsansökningar 
 
att i övrigt avslå motionen samt 
 
att anse motionen färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar  
att första att satsen stryks och  
att motionen ska bifallas och att anse den färdigbehandlad.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar tillägg 
att det överförs 12 000 kr till Socialnämnden 2020 som ett ökat bidraget till 
kvinnojouren samt att beakta motionen i budgetarbetet för kommande planperiod. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Simon Petersson (S) och Maria Ixcot Nilssons 
(S) yrkanden.  
 
Propositionsordning 
Proposition 1 
Kommunstyrelseberedningens förslag på första attsatsen mot avslag av den 
samma. Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Votering  
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag 
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Nej för Simon Peterssons (S) yrkande om att första att satsen stryks. 
 
Utfall votering  
Ja 7 röster och Nej 6 röster. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag för andra att saten 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit andra att satsen att i övrigt avslå 
motionen.  
 
Votering  
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) yrkande om att första att satsen stryks. 
 
Utfall votering  
Ja 7 röster Nej 6 röster. 
 
Marias tilläggsyrkanden tas inte upp med anledning av utgången av voteringar och 
Kommunstyrelsens beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunledningskontoret göra en översyn gällande handläggning 
av kommunens bidrag och externa bidragsansökningar 
 
att i övrigt avslå motionen samt 
 
att anse motionen färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2020-09-08 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot beslut 
till förmån för Simon Peterssons (S) och Maria Ixcot Nilssons (S) yrkanden.  
 
Yrkanden 
Nicke Grozdanovski (V) yrkar bifall till motionen och avslag på 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Nicke Grozdanovskis (V) samt tillägg att 
12 000 kronor överförs från Kommunstyrelsens förfogande till Socialnämnden att 
ge som ett extra bidrag till kvinnojouren 2020.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till motionen samt att först att satsen stryks. 
 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Propositionsordning 
Kommunstyrlens förslag mot Nickes Gorzdanovskis (V) yrkande ihop med Maria 
Ixcot Nilsson (S) tilläggsyrkande.  
Ordförande finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Votering  
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Nicke Grozdanovskis (V) yrkande ihop med Maria Ixcot Nilsson (S) 
tilläggsyrkande.  
Utfall votering. 
Ja 20 st. Nej 17 st. 4 ej närvarande.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunledningskontoret göra en översyn gällande handläggning 
av kommunens bidrag och externa bidragsansökningar 
 
att i övrigt avslå motionen samt 
 
att anse motionen färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservationer  
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Krajinovic (S), Ingrid 
Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V), 
Marie-Louise Eddegård (S), Göran Johansson (S), Erik Fors (S), Camilla 
Johansson (S), Gunvor Karlsson (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Eva-Lena 
Gotthardsson (S), Stig-Ove Andersson (S), Jonas Fors (S), Gullvi Dahllöf (S),  
Reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden som inte bifallits.  
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§ 75 Dnr KS/2020:316 
 
Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut gällande 
avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1. 
 
Det har inkommit två förfrågningar om att få stycka av delar av fastigheten 
Emmaboda 4:1, längs med Norra Lindåsgatan i anslutning till den sydvästra delen 
av Mjusjön. Platsen/området har ingen gällande detaljplan och det finns idag inga 
planer på att genomföra någon sådan. Strandskyddsdispens är möjlig då området 
omfattas av ett LIS-område i enlighet med kommunens översiktsplan, antagen 
2013-04-29.  
Vidare är platserna i anslutning till befintliga bostadshus och som också bedöms 
bidra till en långsiktig utveckling av landsbygden. Det ska, enligt avdelningen för 
Bygg och miljö, finnas en fri passage på minst 20 meter från vattenlinjen till 
fastighetsgräns, en s.k. hemfridszon. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Att möjliggöra en försäljning av en attraktiv tomt för bostadsändamål följer målen 
om bostadsbyggnation och ökat invånarantal.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Förslagen tomtyta ligger på cirka 1500 m² per tomt och har värderats av 
fastighetsmäklare till en kostnad av 400 000 kr inklusive moms och 
avstyckningskostnader. Det som tillkommer är anslutningsavgifter som bl.a. el 
och VA. Värderingen grundar sig på vad som betalts för liknande sjönära 
fastigheter på den öppna fastighetsmarknaden under liknande förhållanden.  
 
För att säkerställa att tomterna bebyggs inom rimlig tid och att de inte säljs vidare 
är det lämpligt att det framgår i köpehandlingar att de är bebyggda med 
bostadshus inom fem år från undertecknat köpeavtal annars utgår ett vite av 25% 
av köpeskillingen årligen. Vidare måste köparen förbinda sig att under de fem 
åren inte sälja en obebyggd fastighet vidare. Uppfylls inte detta har Emmaboda 
kommun rätt att ta ut ett vite av köparen motsvarande 50% av köpeskillingen.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 30 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av två 
tomter á 1500 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 och sälja dem till en kostnad  
av 400 000 kr inklusive moms per tomt.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att villkora 
tomtförsäljningen till att respektive tomt ska vara bebyggd inom fem år efter 
undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att vite enligt 
redovisade ekonomiska konsekvenser.  
att ge uppdrag till tekniska chefen att utforska möjligheten att avstycka fler tomter 
inom samma område. 
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Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågade tomter på Emmaboda 4:1.  
TFN 2020-06-10 Protokollsutdrag § 30 Avstyckning och försäljning av mark på 
Emmaboda 4_1 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stycka av två tomter á 1500 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 och sälja dem 
till en kostnad av 400 000 kr inklusive moms per tomt 
 
att villkora tomtförsäljningen till att respektive tomt ska vara bebyggd inom fem 
år efter undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år 
 
att vite kan utgå enligt redovisade ekonomiska konsekvenser. 
____ 
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§ 76 Dnr KS/2020:317 
 
Försäljning av fastigheten Södra Målartorp 1:49 
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut gällande 
Försäljning av fastigheten Södra Målartorp 1:49 
 
Det har inkommit önskemål om att få köpa fastigheten Södra Målatorp 1:49 i 
syfte att få ordning på Södra Målatorp 1:8 inför en försäljning. Den sistnämnda 
fastigheten är bebyggd och vars huskropp sträcker sig in på kommunens fastighet 
Södra Målatorp 1:49.  
 
Att genomföra en lantmäteriförrättning för att rätta till ett uppenbart fel i 
kartbilden är en tidsödande process. Kommunens fastighet har inget större värde 
och anses inte byggbar.  
 
Kommunägda tomter på Torggatan i Vissefjärda som är till salu kostar 3 600 kr 
plus 4,80 kr per kvadratmeter. Med samma räkning skulle tomten beskriven ovan 
på 1 569 kvadratmeter säljas för en totalkostnad av 11 131 kr.  
Förvaltningens roll Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med 
avdelningen för Bygg och miljö samt kommunens GIS-samordnare.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 28 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten 
Södra Målatorp 1:49 till en kostnad av 11 131 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågad fastighet Södra Målatorp 1:49. 
TFN 2020-06-10 protokollsutdrag § 28 Försäljning av fastigheten Södra Målatorp 
1_49  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att sälja fastigheten Södra Målatorp 1:49 till en kostnad av 11 131 kr. 
____ 
 
Bo Sunesson (C) anmäler jäv vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-08 
och deltar inte i beslutet samt närvarar inte vid behandlingen av ärendet.  
 
Bo Sunesson (C) anmäler jäv vid kommunfullmäktigas sammanträde och deltar 
inte i beslutet.  
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§ 77 Dnr KS/2020:318 
 
Försäljning av tomtmark på Södra Målatorp 1:61 
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut gällande 
Försäljning av tomtmark på Södra Målartorp 1:61. 
 
Det har inkommit från Emmaboda bostad AB (EBA) en förfrågan om att få stycka 
av del av fastigheten Södra Målatorp 1:61>1 (Gröngatan/Torggatan i Vissefjärda) 
i syfte att bygga flerbostadshus, i första hand marklägenheter. Den totala 
efterfrågade tomtytan är av 3050 m2. Tomten har en hög lämplighet för ändamålet 
och omgivningen består av en normal villabebyggelse. Planen för den specifika 
tomten definierar vad som får byggas.  
En avyttring av tomten till EBA i syfte att bygga flerbostadshus ligger helt i linje 
med nya mål om bostadsbyggnation och ökat invånarantal. Dessutom, i dialog 
med Vissefjärda samhällsförening, har intresset blivit så stort att en kölista fått 
upprättas.  
Kommunägda tomter på Torggatan i Vissefjärda som är till salu kostar 3 600 kr 
plus 4,80 kr per kvadratmeter. Med samma räkning skulle tomten beskriven ovan 
säljas för en totalkostnad av 18 240 kr. Därtill kommer kostnader för avstyckning 
och anslutningsavgifter för bl.a. el och VA.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 27  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av 3050 
kvadratmeter av tomten Södra Målatorp 1:61>1 och sälja till en kostnad av 18 240 
kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågad tomt på Torggatan i Vissefjärda 
TFN 2020-06-10 protokollsutdrag § 27 Försäljning av tomtmark på Södra 
Målatorp 1_61  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stycka av 3050 kvadratmeter av tomten Södra Målatorp 1:61>1 och sälja till 
en kostnad av 18 240 kr. 
 
att villkora tomtförsäljningen till att tomten ska vara bebyggd inom fem år efter  
undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år. 
____ 
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§ 78 Dnr KS/2007:147 
 
Riktlinjer för bruttolöneavdrag 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-05 § 72 att anta nya riktlinjer gällande 
bruttolöneavdrag daterad 2015-08-05 samt att riktlinjer gällande bruttolöneavdrag 
ska gälla även för de kommunala bolagen och förbund.  
 
Emmaboda kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att 
arbeta med erbjudande kring personalvårdande förmåner är ett sätt att stärka sin 
position, för såväl befintliga som kommande medarbetare. Kommunfullmäktige i 
Emmaboda har därför beslutat att erbjuda sin personal att kunna få privat hälso- 
och sjukvård mot bruttolöneavdrag. Maximalt belopp är 60 000 kronor och 
återbetalning ska ske inom 10 månader. Detta gäller från och med 2015-11-01. 
 
Förvaltningens förslag 
Sedan 2018-07-01 har det skett en lagändring innebärande att om arbetsgivaren 
tillhandahåller bruttolöneavdrag för tex ögonoperationer och IVF-behandlingar 
ska den anställda förmånsbeskattas för värdet av förmånen. 
Mot bakgrund av ändrade lagregler föreslås att Emmaboda kommun ej erbjuder 
detta till de anställda inom kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bruttolöneavdrag 
Riktlinjer för bruttolöneavdrag 2015 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTE BESLUTAR 
 
att  ändra ”Riktlinjer för bruttolöneavdrag” beslutade i kommunfullmäktige 2015-
10-05 § 72 innebärande att inte erbjuda hälso- och sjukvård som ej är förenat med 
förmånsbeskattning samt 
 
att  uppdra till personalchefen göra ändringar i ”Riktlinjer för bruttolöneavdrag” 
enligt beslutet.  
____ 
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§ 79 Dnr KS/2020:323, KS/2020:324, KS/2020:34,  
 KS/2020:353, KS/2020:354, KS/2020:368,  
 KS/2020:372 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
Medborgarförslag - Montera räcken vid trapporna på parkeringen vid 
läkarstationen KS/2020:323 
 
Medborgarförslag - Bygg en paddeltennishall/bana KS/2020:324 
 
Medborgarförslag rensa upp vid stenmurar längs enskilda vägar KS/2020:341 
 
Motion - Gång och cykelbanor i södra området KS/2020:353 
Karta Östra Sveagatan KS/2020:353 
 
Motion - Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur KS/2020:354 
 
Medborgarförslag Nils Dacke KS/2020:368 
 
Motion -förslag att införa digital signering av protokoll i kommunen KS/2020:372 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag om motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 80 Dnr KS/2020:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Kerstin Fridholm (KD) som ersättare i 
Socialnämnden för mandatperioden 2019-2022  
 
Kerstin Fridholm (KD) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som  
- ersättare i Socialnämnden  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Kerstin Fridholm (KD) från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 
 
____ 
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§ 81 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Albin Johansson (KD) som ersättare i Socialnämnden efter 
Kerstin Fridholm (KD) för mandatperioden 2019-2022  
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden efter Kerstin Fridholm (KD). 
 
Förslag 
Gull-Britt Hellborg (KD) föreslår följande val: 
Albin Johansson (KD) som  
- ersättare i Socialnämnden 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja Albin Johansson (KD) som ersättare i Socialnämnden efter Kerstin 
Fridholm (KD). 
____ 
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§ 82  Dnr KS/2020:9 
 
Frågor och svar vid Kommunfullmäktige 
 
Jarkko Pekkala (S) ställer fråga om Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 27 
gällande att förtroendevaldas skulle få möjlighet att delta på distans. Vid 
fullmäktiges sammanträde 2020-06-15 § 69 ställde han samma fråga. 
Johan Jonsson (C) Kommunstyrelsens ordförande framför att kommunfullmäktige 
beslutat att det är ordförande som avgör om deltagande på distans. Beslutet 
handlade inte om uppdrag att ta fram eller undersöka möjligheten att erbjudande 
deltagande på distans för ledamöter i fullmäktige.  
 
Bo Eddie Rossbol (BA) Kommunfullmäktiges ordförande framför att beslutet 
fullmäktige tog 2020-03-30 § 27 även säger att deltagande på distans ska vara i 
enlighet med kommunallagen. Den ”nya” möjligheten att delta på distans kom 
främst fram med anledning av att ledamöter i kommunerna i norra Sverige kan ha 
väldigt långa avstånd för att kunna delta vid sammanträden som förtroendevald. 
Det finns idag ingen utrustning som kan säkerställa de krav som kommunallagen 
kräver.  
____ 
 
Stefan Marcelius (SD) ställer fråga om det kan det göras något med tomten där 
tidigare ”Emmagården” var placerad.  
Bo Eddie Rossbol kommunfullmäktiges ordförande samt bygg- och 
miljönämndens ordförande framför att tomten är privatägd och är inget 
kommunen har rådighet över. 
Stefan Marcelius med anledning av ordförandens svar om kommunen kan 
tvångsförvalta en sådan tomt?  
Bo Eddie Rossbols svar är att det inte är möjligt så länge det inte föreligger någon 
misskötsel av fastigheten.   
____ 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) ställer frågan vad hände med ärendet om 
biblioteksorganisationen och varför det inte finns med på dagens ärendelista? 
Bo Eddie Rossbol kommunfullmäktiges ordförande framför att ärendet inte är 
färdigberett och saknar finansiering vilket måste lösas innan fullmäktige kan 
besluta om det. Ambitionen är att det kommer upp vid nästa sammanträde.  
____ 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) ställer frågan hur det går med utsmyckning av Emmaboda 
Bostads AB,s, EBA,s, nya hyresfastighet. 
Günter Villman (M) EBA,s ordförande svarar att han kommer ställa frågan vid 
nästa styrelse möte för EBA vilket hålls kommande vecka.  
____ 
 
Jette Lehrmann Madsen (MP) ställer fråga om hur det går med  
Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen samverkan kring arbetar med 
socialt utanförskap samt föreslår detta som ett tema vid kommunfullmäktige.  
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Emma Åhlander Hansson bildningsnämndens ordförande svarar att hon tar med 
sig förslaget och håller med om att detta är ett mycket bra och lämpligt 
temaförslag till kommunfullmäktige.  
Stefan Nyström (M) socialnämnden lyfter även den samverkan de båda 
nämnderna har med Möjligheternas hus AB som en del i arbetet med socialt 
utanförskap.  
____ 

 
 

 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-09-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Voteringar   
 

 
 
 

Parti Ledamöter Omröstningar  
  § 74 

 
 

  Ja Nej   Avst    
S Maria Ixcot Nilsson   1   
C Bo Sunesson 1     
M Sten-Olof Johansson 1     
S Per Adolfsson   1   
SD Stefan Marcelius 1     
S Zeljka Krajinovic   1   
BA Bo Eddie Rossbol 1     
S Ingrid Adolfsson   1   
C Johan Jonsson 1     
M Emma Åhlander 

Hansson 1     

SD Martin Henriksson 1     
S Annika Karlsson   1   
S Jarkko Pekkala   1   
V Nicke Grozdanovski   1   
C Jenny Rydberg 1     
M Stefan Nyström 1     
KD Gull-Britt Hellborg 1     
S Marie-Louise Eddegård   1   
- Lars-Olof Karlsson       
S Göran Johansson   1   
BA Anja Karlsson Granlund 1     
C Karin Rask 1     
M Ann Helene Jonsson 1     
S Erik Fors   1   
S Camilla Johansson   1   
SD Tony Johansson  - -   
S Gunvor Karlsson   1   
C Rune Magnusson  1     
M Hans Ohlsson  1     
MP Jette Lehrmann Madsen   1   
S Eva-Lena Gotthardsson   1   
S Stig-Ove Andersson   1   
BA Mats Bjartling 1     
SD Bo Häggbring 1     
C Angela Fransson 1     
M Eva Regin Johnston  1     
S Jonas Fors   1   
V Camilla Holgersson -   -   
S Gullvi Dahllöf   1   
C Göran Andersson - -   
M Günter Villman 1     
  20 17   
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