
                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-06-21  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2021-06-21, kl. 16:30 – 22:18 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2 
 

 
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anders Svensson kommunchef 
Katarina Bondesson chefsekonom 
Åsa Albertsson samhällsutvecklingschef 
Henrik Andersson IT chef 
Christoffer Karlsson registrator 
Anneli Karlsson nämndsekreterare  

  
  
Utses att justera Maria Ixcot Nilsson (S) och Jenny Rydberg (C) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2021-06-28, kl. 08:00 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 65 - 94 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Maria Ixcot Nilsson (S)  Jenny Rydberg (C)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2021-06-21 
 

 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-06-28 Datum för anslags  
nedtagande 

2021-07-20 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   

Christoffer Karlsson 
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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 Stefan Focic N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Stefan Marcelius SD  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  N 
11 Martin Henriksson SD  F 
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 Bo Mårtensson SD  F 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  N 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C Angela Fransson N 
23 Ann Helene Jonsson M  N 
24 Kickie Norrby S  N §§ 65-87 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Olle Bertilsson N 
27 Gunvor Karlsson S Erik Fors N 
28 Rune Magnusson  C  N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S  N 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling -  N 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M Emma Åhlander Hansson N 
37 Simon Petersson S Eva-Lena Gotthardsson N §§ 65-67 
38 Camilla Holgersson V  F 
39 Gullvi Dahllöf S  N 
40 Göran Andersson C  N §§ 65-83 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
§ 65 Försäljning del av Emmaboda 4:1 (Fyrklövern) 
§ 66 Markköp Lindås 
§ 67 Kommunrevisorerna informerar  
§ 68 Skattesats 2022 
§ 69 Budget 2022 inklusive flerårsplan 
§ 70 Yttrande – Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga kommunägda 

solbelysta tak 
§ 71 Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta koldioxidbudget för Emmaboda  
 kommun 
§ 72 Yttrande – Motion – Gång och cykelbanor i södra området 
§ 73 Yttrande – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 
§ 74 Årsredovisning 2022 och revisionsberättelse 2020 för  
 Samordningsförbundet i Kalmar län  
§ 75 Förbudsskylt gällande genomfart med tung lastbil Norra Lindåsgata Rasslebygd 
§ 76 Köp av fastighet – Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 
§ 77 Nybygge – Solgläntans förskola i Eriksmåla 
§ 78 Indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022 
§ 79 Valdistriktsindelning vid valen 2022 
§ 80 Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och  
 Lagen om receptfria läkemedel - 2021 
§ 81 Hälso- och friskvårdspolicy 
§ 82 Lönepolicy 
§ 83 Sammanträdesplan 2022 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  
§ 84 Sotning i Räddningstjänstens regi 
§ 85 Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
§ 86 Avsägelse av uppdrag från Simon Petersson (S) som ledamot i  
 Kommunfullmäktige ledamot i Bildningsnämnden, ledamot i  
 Kommunstyrelsen, ersättare i Valnämnden, ersättare i Emmaboda  
 fastighets AB samt som ersättare i Emmaboda flygbana  
 fastighetsförvaltning AB för mandatperioden 2019-2022 
§ 87 Avsägelse av uppdrag från Albin Johansson (KD) som ersättare i  
 Socialnämnden och som ersättare i Bygg- och miljönämnden för  
 mandatperioden 2019-2022 
§ 88 Fyllnadsval av Frida Larsson (S) som ledamot i Bildningsnämnden efter  
 Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022 
§ 89 Fyllnadsval av Luigi Ixcot Rojas (S) som ersättare i Bildningsnämnden efter 

Frida Larsson (S) för mandatperioden 2019-2022 
§ 90 Fyllnadsval av Jan-Olof Jäghagen (S) som ledamot i Kommunstyrelsen efter 

Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022 
§ 91 Fyllnadsval av Frida Larsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsen efter  
 Jan-Olof Jäghagen (S) för mandatperioden 2019-2022 
§ 92 Fyllnadsval av Inger Rybrink (S) som ersättare i Valnämnden efter Simon 

Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022 
§ 93 Fyllnadsval av Stig-Ove Andersson (S) som ledamot i Emmaboda  
 Fastighets AB, EMFAB samt som ersättare i Emmaboda Flygbana  

Fastighetsförvaltning AB, EFFAB för mandatperiod 2019-2022 efter  
Simon Petersson (S) 

§ 94 Fyllnadsval av Helena Berzelius (KD) som ersättare i Bygg- och  
 miljönämnden och som ersättare i Socialnämnden efter Albin Johansson  
 (KD) för mandatperioden 2019-2022 
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§ 65 Dnr KS/2021:266 
 
Försäljning del av Emmaboda 4:1 (Fyrklövern) 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun antog den 21 december 2020 en ny 
detaljplan för bostäder på del av Emmaboda 1:4. Området ligger strax söder om 
Er-sjön i Emmaboda tätort på den plats där den kommunala förskolan fyrklövern 
tidigare låg.  
Detaljplanens intention är att området ska innehålla en variation av bebyggelse i 
storlek och med olika boendeformer, så som radhus och flerbostadshus. Området 
ska samtidigt förhålla sig till sin omgivning och dess värde för såväl befintlig 
bebyggelse, naturvärden som för människors rekreation.  
 
Ärendet 
Ett markansvisningsavtal för del av Emmaboda 4:1 – Fyrklövern har upprättats 
mellan Emmaboda kommun och Hansa Bygg. Områdets areal uppgår till ca 
11 800 kvm. 
Med markanvisning avses i detta avtal en överenskommelse mellan en kommun 
och ett bolag som ger bolaget ensamrätt att under villkor enligt 
markanvisningsavtalet förhandla med kommunen om området.  
Syftet med avtalet är att sätta upp villkor och förutsättningar för genomförandet av 
detaljplan för del av Emmaboda 4:1 enligt bilaga. 
En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som 
planmyndighet. Kommunen kan därför inte genom markanvisningsavtal lämna 
garanti avseende byggrätter eller lagkraftvunnen detaljplan.  
 
Avtalet gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner avtalet 
senast den 2021-09-01 och att beslutet därefter vinner laga kraft. 
Avtalet gäller två år från avtalets undertecknande. 
 
Ekonomi 
Kommunen avser att överlåta området för bostadsändamål till bolaget 
till ett pris om 2 500 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal för del av Emmaboda 4:1- Fyrklövern 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat markanvisningsavtal gällande Emmaboda 4:1 – Fyrklövern 
daterat 2021-06-17. 
____ 
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Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-06-21 
Johan Jonsson (C), Jarkko Pekkala (S), Anja Karlsson Granlund (BA) och Maria 
Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Mötet ajourneras 17:30 – 17:35 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat markanvisningsavtal gällande Emmaboda 4:1 – Fyrklövern 
daterat 2021-06-17. 
____ 
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§ 66 Dnr KS/2021:268 
 
Markköp Lindås 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommun har erbjudits möjligheten att köpa mark vid Mjusjön. 
Mjusjön är ett beslutat LIS område. Området är tätortsnära med fin natur vid sjön 
med möjlighet till tomter utmed Lindåsen.  
 
Området ligger i direkt anslutning till Bielkeleden och närhet till bad- och 
träningscenter samt en badplats.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av Samhällsutvecklingschef 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Emmaboda kommun köper ca 21 ha enligt redovisad karta  
för en Köpeskillingen om 3,9 milj kr 
 
att säljaren Jaen Peter Gustavsson erbjuds option på valfri avstyckad tomt med 
byggrätt för bostad när detaljplanen vunnit laga kraft för 1 kr 
 
att fastigheten med köp av del av Emmabo 1:12 och 1:69 regleras till Emmaboda 
4:1 
____ 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-06-21 
Johan Jonsson (C), Bo Sunesson (C), Leif Karlsson (M), Jarkko Pekkala (S), 
Maria Ixcot Nilsson (S), Anja Karlsson Granlund (BA) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Emmaboda kommun köper ca 21 ha enligt redovisad karta  
för en Köpeskillingen om 3,9 milj kr 
 
att säljaren Jaen Peter Gustavsson erbjuds option på valfri avstyckad tomt med 
byggrätt för bostad när detaljplanen vunnit laga kraft för 1 kr 
 
att fastigheten med köp av del av Emmabo 1:12 och 1:69 regleras till Emmaboda 
4:1 
____ 
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§ 67 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
 
Kommunrevisor Kent Johansson informerar. 
  
Revisionen budget har varit oförändrade  
 
Följande granskningar planeras: 

• Ledningen och styrning av skolan 
• LSS – Lagen om särskilt stöd om service 
• Föreningsbidragen och de hyror för lokaler som kommunen inte äger.  

 
Reglemente för revisionen – finns ett förslag från kommunrevisorerna som de 
önskar få antaget av kommunfullmäktige.  
 
Kommunrevisionen lämna in skrivelse gällande revisionens budget.  
Revisionens budget har varit oförändrad i många år och önskar en ökning av 
budgetramen med 140 tkr för 2022.  
 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 68 Dnr KS/2021:08 
 
Skattesats 2022 
 
Sammanfattning 
I kommunallagens 8 kap § 6, står att "förslag till budget skall upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året."  
 
Vidare anger kommunallagen 8 kap § 9 att "Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen.  
Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får 
då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, 
om det finns skäl till det."  
 
De senaste förändringarna av skattesatsen var när  
Kommunfullmäktige 2011-10-31 § 97 fastställde skattesats till 21:21 kronor per 
skattekrona för året 2012 vilket var en sänkning med 41 öre p.g.a. skatteväxling 
med anledning av kollektivtrafik-förändringen då landstinget tog över som 
huvudman samt när  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-14 § 115 fastställde skattesatsen för 2015 
till 21:71 vilket var en höjning med 50 öre per skattekrona och beslutade 2019-06-
04 § 100 fastställa skattesatsen för 2020 till 22:21, en höjning med 50 öre per 
skattekrona. 2021 var skatten oförändrad.  
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  
____ 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-06-08 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar en sänkning av skattesatsen med 25 öre per 
intjänad skattekrona vilket innebär en skattesats på 21:96. 
 
Bo Sunesson (C), Bo Eddie Rossbol (BA), Leif Karlsson (M), Gull-Britt Hellborg 
(KD), Jarkko Pekkala (S), Martin Henriksson (SD) och Johan Jonsson (C)yrkar 
bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
____ 
   
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att skatten sänks med 25 öre per intjänad skattekrona vilket innebär en skattesats 
på 21:96. 
____ 
 
Yrkanden kommunfullmäktige 2021-06-21 
Johan Jonsson (C), Leif Karlsson (M), Anja Karlsson Granlund (BA) och Stefan 
Marcelius (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att skatten sänks med 25 öre per intjänad skattekrona vilket innebär en skattesats 
på 21:96. 
____ 
 
Reservation  
Nicke Grozdanovski (V) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 69 Dnr KS/2021:8 
 
Budget 2022 inklusive flerårsplan 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift att till Kommunfullmäktige överlämna förslag till 
driftbudget 2022, investeringsbudget 2022 samt prognos för 2023 och 2024. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024. 
____ 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-06-08 
Johan Jonsson (C) och Emma Åhlander Hansson (M), Leif Karlsson (M), Gull-
Britt Hellborg (KD), Bo Eddie Rossbol (BA) och Bo Sunesson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar följande: 
Yrkande 1.  
att 400 000 kr från bildningsnämndens allmänna ramökning öronmärks till 
arbetskläder till förskolepersonal. 
Yrkande 2.  
att 300 000 kr från socialnämndens allmänna ramökning öronmärks till en 
satsning på e-hälsa/IT-satsning som tydligt gynnar omsorgstagare genom t.ex. 
ökat utbud av digitala hjälpmedel. 
Yrkande 3.  
tillägg att EBA får i uppdrag att skapa trygga och attraktiva utemiljöer vid 
kommunens LSS-boenden. 
Yrkande 4.  
tillägg att exploateringen av Lars Gullins väg påbörjas. 
Yrkande 5.  
att besparingen på 500 000 på The Glass Factory stryks, samt att pengarna tas från 
resultatet.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) samtliga yrkanden.  
 
Yrkande 6 Martin Henriksson (SD) yrkar bifall Maria Ixcot Nilssons (S) 1:a 
attsats samt 
att flytta ytterligare en miljon från driftbudgeten för Glass Factory till posten 
trygghetsskapande åtgärder i investeringsbudgeten. 
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Martin Henrikssons (SD) samtliga yrkanden. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) Jarkko Pekkala (S) Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar avslag på 
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Martin Henrikssons (SD) yrkande om att flytta ytterligare en miljon från 
driftbudgeten för Glass Factory till posten trygghetsskapande åtgärder i 
investeringsbudgeten. 
 
Jarkko Pekkala (S), Jan-Olof Jäghagen (S) Per Adolfsson (S) yrkar bifall till 
Maria Ixcot Nilssons (S) samtliga yrkanden.  
 
Propositionsordningar 
 
Proposition 1 
Yrkande 1 
Bifall eller avslag på Maria Ixcot Nilsson (S) yrkande  
att 400 000 kr från bildningsnämndens allmänna ramökning öronmärks till 
arbetskläder till förskolepersonal. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
__________ 
 
Proposition 2 
Yrkande 2 
Bifall eller avslag på Maria Ixcot Nilsson (S) yrkande  
att 300 000 kr från socialnämndens allmänna ramökning öronmärks till en 
satsning på e-hälsa/IT-satsning som tydligt gynnar omsorgstagare genom t.ex. 
ökat utbud av digitala hjälpmedel. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
__________ 
 
Proposition 3 
Yrkande 3 
Bifall eller avslag på Maria Ixcot Nilsson (S) tilläggsyrkande 
att EBA får i uppdrag att skapa trygga och attraktiva utemiljöer vid kommunens 
LSS-boenden. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 
Votering 1 
Ja för bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande. 
Nej för avslag av detsamma.  
Utfall votering  
Ja 6, Nej 7 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
__________ 
 
Proposition 4 
Yrkande 4 
Bifall eller avslag på Maria Ixcot Nilsson (S) tilläggsyrkande att exploateringen av 
Lars Gullins väg påbörjas. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 
Votering 2 
Ja för bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande. 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-06-21  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Nej för avslag av detsamma.  
Utfall votering  
Ja 6, Nej 7 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
__________ 
 
Proposition 5 
Yrkande 5 
Bifall eller avslag på Maria Ixcot Nilsson (S) yrkande att besparingen på 500 000 
på The Glass Factory stryks, samt att pengarna tas från resultatet. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 
Votering 3 
Ja för bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 
Nej för avslag av detsamma.  
Utfall votering  
Ja 6, Nej 7 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
__________ 
 
Proposition 6 
Bifall eller avslag på Martin Henrikssons (SD) yrkande 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024. 
____ 
 
Reservation vid kommunstyrelsen 2021-06-08 
Jarkko Pekkala (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Jan-Olof Jäghagen (S), Per 
Adolfsson (S), Annika Karlsson (S) och Marie-Louise Eddegård (S)  
Till förmån för egna yrkanden som inte bifallits.  
 
Budgetredogörelser vid kommunfullmäktige från majoritet och opposition 
Johan Jonsson (C) redogör för majoritetens (C, M, BA, KD) förslag till budget.  
Maria Ixcot Nilsson (S) redogör för Socialdemokraternas förslag till budget.  
Stefan Marcelius (SD) redogör för Sverigedemokraternas förslag till budget.  
Nicke Grozdanovski (V) redogör för Vänsterpartiets förslag till budet.  
 
Emma Ålander Hansson (M) ordförande i Bildningsnämnden ger en lägesrapport 
från nämnden.  
Stefan Nyström (M) ordförande i Socialnämnden ger en lägesrapport från 
nämnden.  
Niklas Banersson (C) ordförande i Teknik- och fritidsnämnden ger en 
lägesrapport från nämnden.   
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Bo Eddie Rossbol (BA) ordförande i Bygg- och miljönämnden ger en 
lägesrapport från nämnden.   
 
Yrkanden  
Yrkande 1 
Bo Eddie Rossbol (BA) framför yrkar från kommunfullmäktiges presidium  
att revisionens budget utökas med 17 tkr för 2022 samt att det tas fram nyckeltal. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar följande: 
Yrkande som bifölls vid kommunstyrelsen den 8 juni 2021. 
att 400 000 kr från bildningsnämndens allmänna ramökning öronmärks till 
arbetskläder till förskolepersonal. 
Yrkande 2.  
att 300 000 kr från socialnämndens allmänna ramökning öronmärks till en 
satsning på e-hälsa/IT-satsning som tydligt gynnar omsorgstagare genom t.ex. 
ökat utbud av digitala hjälpmedel. 
Yrkande 3.  
tillägg att EBA får i uppdrag att skapa trygga och attraktiva utemiljöer vid 
kommunens LSS-boenden. 
Yrkande 4.  
tillägg att exploateringen av Lars Gullins väg påbörjas. 
Yrkande 5.  
att besparingen på 500 000 på The Glass Factory stryks, samt att pengarna tas från 
resultatet.  
 
Yrkande 6 
Nicke Grozdanovski (V) yrkar följande tillägg till budgeten: 
att 30 000 kr från kommunstyrelsen överförs till socialnämnden för att ge 
Kvinnojouren i Kalmar ekonomiska medel till deras viktiga arbete. 
 
Yrkande 7 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar därför  
att 400 000 kr återförs till Bildningsnämndens ospecificerade verksamhet och att 
frågan om arbetskläder för personalen hänskjuts till Kommunstyrelsens 
personalutskott, KSPU 
 
Stefan Marcelius (SD) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
 
Stefan Nyström (M), Niklas Banersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen 
förslag till beslut.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar  
bifall till Bo Eddie Rossbol (BA) yrkande,  
bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) 
bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) 3:e yrkande. 
Avslag Maria Ixcot Nilsson (S)  2:a yrkande 
Avslag Maria Ixcot Nilsson (S)  4:e yrkande 
Avslag Maria Ixcot Nilsson (S)  5:e yrkande 
Avslag Nicke Grozdanovski (V) yrkande 
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I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Günter Villman (M) yrkar  
bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande 
bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) 3:e yrkande  
 
Bo Sunesson (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget. 
 
Stefan Nyström (M) yrkar avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande nr 2. 
 
Jan-Olov Jäghagen (S) yrkar  
bifall till kommunstyrelsens förslag  
bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) yrkanden 
 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar 
bifall till Maria Ixcot Nilsson (S)  3:e att sats  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) yrkanden.  
 
Mötet ajourneras 19:32 – 19:55 
 
Proposition 1 på yrkande 1 
Bifall mot avslag på Bo Eddie Rossbols (BA) yrkande 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
 
Proposition 2 på yrkande 2  
Bifall mot avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 2 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 
Votering 1 
Ja till bifall 
Nej till avslag 
Utfall votering Ja 16 st. Nej 21 st.  
 
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), Jan-Olov Jäghagen S, Kickie Norrby (S), Dragan 
Pavlovic (S), Erik Fors (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Flemming Jörgensen 
(S), Stig-Ove Andersson (S), Eva-Lena Gotthardsson (S), och Gullvi Dahllöf (S) 
reserverar sig till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits.   
 
Proposition 3 på yrkande 3  
Bifall mot avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 3 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
 
Proposition 4 på yrkande 4 
Bifall mot avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 4 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
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Votering 2 
Ja till bifall  
Nej till avslag 
Utfall votering Ja 15 st. Nej 21 st. Avstår 1 st. 
 
Proposition 5 på yrkande 5 
Bifall mot avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 5 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 
Votering 3 
Ja till bifall 
Nej till avslag 
Utfall votering Ja 16 st. Nej 21 st.  
 
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), Jan-Olov Jäghagen S, Kickie Norrby (S), Dragan 
Pavlovic (S), Erik Fors (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Flemming Jörgensen 
(S), Stig-Ove Andersson (S), Eva-Lena Gotthardsson (S), och Gullvi Dahllöf (S) 
reserverar sig till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits.   
 
Proposition 6 yrkande 6 
Bifall mot avslag på Nick Grozdanovski (V) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 
Votering 4 
Ja till bifall 
Nej till avslag 
Utfall votering Ja 16 st. Nej 21 st.  
 
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), Jan-Olov Jäghagen S, Kickie Norrby (S), Dragan 
Pavlovic (S), Erik Fors (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Flemming Jörgensen 
(S), Stig-Ove Andersson (S), Eva-Lena Gotthardsson (S), och Gullvi Dahllöf (S) 
reserverar sig till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits.   
 
Proposition 6 yrkande 6 
Bifall mot avslag på Emma Åhlander Hanssons (M)  yrkande 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
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Votering 5 
Ja till bifall 
Nej till avslag  
Utfall votering Ja 21 st. Nej 16 st.  
 
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), Jan-Olov Jäghagen S, Kickie Norrby (S), Dragan 
Pavlovic (S), Erik Fors (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Flemming Jörgensen 
(S), Stig-Ove Andersson (S), Eva-Lena Gotthardsson (S), och Gullvi Dahllöf (S) 
reserverar sig till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits.   
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 med de yrkanden som bifallits. 
____ 
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§ 70 Dnr KS/2020:379 
 
Yttrande – Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga kommunägda 
solbelysta tak 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att kommunen bör 
installera solceller på alla sina solbelysta tak i söder-, öster och västerläge. 
Samtliga aktuella takytor bör vara försedda med solceller senast år 2030 med en 
utbyggnadstakt om minst 10 % av aktuella takytor årligen från år 2020. ”Med 
kommunägda ytor menas även byggnader som ägs av kommunala bolag. Att 
lämna den fossila energin, d v s förbränning av olja, gas och kol är en nyckel för 
att klara klimatkrisen. Vi behöver därför öka produktionen av grön energi för att 
ersätta de fossila energikällorna. Sol-el är de in särklass miljövänligaste energin 
och enorma möjligheter att producera mycket el från solen genom att nyttja våra 
solbelysta takytor”. 
 
Synpunkter har kommit in från Teknik- och fritidsnämnden, Emmaboda Bostads 
AB och Emmaboda Fastighets AB.  
 
Synpunkter från Emmaboda Fastighets AB. EMFAB 
EMFAB är ett aktiebolag med hyror som enda inkomstkälla. Därav följer att 
åtgärder måste sänka bolagets kostnader och/eller höja hyresintäkten. 
Hyresintäkten sätts i förhandling med våra hyresgäster. Detta innebär att EMFAB 
inte kan åta sig en viss utbyggnadstakt vad gäller solceller. Vi fortsätter som 
hittills och installerar solceller i den takt ekonomin tillåter. EMFAB har inget 
motstånd mot solceller, och i de fall någon hyresgäst vill installera solceller ska 
EMFAB vara behjälpliga. 
Styrelsen beslutade 2021-03-11  
att lämna remissvar (solceller): Enligt förslag ovan. 
 
Synpunkter från Emmaboda Bostads AB, EBA 
EBA har installerat solceller på Liljan 7, och installerar solceller där det anses 
affärsmässigt. Däremot kan inte EBA åta sig att bygga ut solceller i någon 
förutbestämd takt. EBA ser gärna en diskussion med t.ex. Emmaboda energi om 
att hyra ut takyta för solcellsinstallation. Förslag till svar EBA är ett aktiebolag 
med hyror som enda inkomstkälla. Därav följer att åtgärder måste sänka bolagets 
kostnader och/eller höja hyresintäkten. Hyresintäkten sätts i förhandling med våra 
hyresgäster. EBA har att följa Lag 2020:879. Det är inte möjligt för EBA att åta 
sig en viss utbyggnadstakt vad gäller solceller. 
Styrelsen beslutade 2021-02-25 
att lämna remissvar (solceller) enligt förslag ovan. 
 
Synpunkter från Teknik- och fritidsnämnden 
Alla tak är inte lämpade för en solcellsinstallation. Det kan vara anledningar 
såsom bärighet, taklutning och skuggning av t. ex träd eller andra byggnader. Ska 
man installera solceller så behöver man också titta på takets skick. Underhåll av 
takets tätskikt bör ligga långt fram för att det ska vara lämpligt att installera 
solceller då man inte vill nedmontera dessa efter några få år av drift för att göra 
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underhåll. 
Installationer på tak är också problematiska ur driftsynpunkt där många 
anläggningar är svåråtkomliga samt att risken finns att kablage skadas av snö och 
is. 
I dag har kommunen och bolagen flera, av kommunfullmäktige fattade beslut 
gällande solceller så som att 

• bolagen ska titta på möjligheter att vid ny-, om – och tillbyggnad investera 
i solceller med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller 

• se över möjligheten att bygga fler solcellsanläggningar på sina egna tak 
eller markytor, med målet att i så stor utsträckning som möjligt vara 
självförsörjande på el med hjälp av solceller 

• titta på möjligheten att investera i solceller med målet att i så 
storutsträckning som möjligt vara självförsörjande på el med hjälp av 
solceller 

Dessa beslut ger ett större spelrum gällande investeringar av solceller. Det tillåter 
även installationer på mark som har flera fördelar. Drift och underhåll kan göras 
utan problem och större anläggningar på mark är generellt billigare än 
takinstallationer. 
Tekniska förvaltningen anser inte att det är motiverat varken ekonomiskt eller 
tekniskt att fastslå detta förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga kommunägda solbelysta tak 
Yttrande – Medborgarförslag – Installera solceller på samtligakommunägda 
solbelysta tak 
Kommunfullmäktige protokoll 2019-04-29 § 50 
Kommunfullmäktige protokoll 2017-02-13 § 11 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-25 § 25  
att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga 
kommunägda solbelysta tak och ta det som sitt eget 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Installera solceller på samtliga 
kommunalägda solbelysta tak till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 
– Installera solceller på samtliga kommunägda solbelysta tak som besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med hänvisning till Teknik- och fritidsnämndens, Emmaboda Bostads AB:S 
och Emmaboda Fastighets AB:s yttrande avslå medborgarförslaget samt  
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat. 
____ 
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§ 71 Dnr KS/2020:480 
 
Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta koldioxidbudget för Emmaboda 
kommun 
 
Bakgrund 
Förslagsställaren har lagt fram förslag om att Emmaboda kommun borde upprätta 
en koldioxidbudget och hänvisar till en modell via Klimatsekretariatet. 
 
Ärendets beredning 
Tekniska förvaltningen har på olika sätt försökt få kontakt med 
Klimatsekretariatet som enligt medborgarförslaget har tagit fram en metod som 
används för beräkning av koldioxidbudget. 
 
Synpunkter har kommit in från Teknik- och fritidsnämnden, Emmaboda Bostads 
AB och Emmaboda Fastighets AB.  
 
Synpunkter från Emmaboda Fastighets AB. EMFAB 
EMFAB som administreras av EBA arbetar utifrån Allmännyttans 
Klimatinitiativ som bl.a. syftar till en fossilfri allmännytta 2030. 
EMFAB kan inte se att klimatet gynnas av att starta om med en ny 
koldioxidbudget.  
Styrelsen beslutade 2021-03-11  
att lämna remissvar (koldioxidbudget): Enligt förslag ovan. 
 
Synpunkter från Emmaboda Bostads AB, EBA 
EBA arbetar utifrån Allmännyttans Klimatinitiativ som bl.a. syftar till en Fossilfri 
allmännytta 2030. EBA kan inte se att klimatet gynnas av att starta om med en ny 
koldioxidbudget. 
Styrelsen beslutade 2021-02-25 
att lämna remissvar (koldioxidbudget) enligt förslag ovan. 
 
Synpunkter från Teknik- och fritidsnämnden  
Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med olika projekt kopplade till att minska 
koldioxidpåverkan så som solceller, fossilbränslefria fordon, energirådgivning 
med mera. Ett verktyg för insamling av data i syfte att mäta effekten av insatser, 
och med statistik kunna påverka andra i kommunen är av intresse och något som 
får undersökas framöver i arbetet med att minska koldioxidutsläpp. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Emmaboda kommun arbetar redan med olika insatser i syfte att minska 
koldioxidutsläppet. Att kunna mäta effekten av detta kan möjligen ytterligare 
hjälpa till med att bestämma vilka geografiska områden som ska prioriteras. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun 
Komplettering från förslagsställaren 
Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda 
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kommun 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-29 § 37 
att tekniska förvaltningen tar förslaget i beaktan i det fortsatta arbetet med att 
minska koldioxidutsläppet 
att anta yttrandet på medborgarförslaget – Upprätta en koldioxidbudget för 
Emmaboda kommun och ta det som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 
– Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun som besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till Teknik- och fritidsnämnden, Emmaboda Bostads AB och 
Emmaboda Fastighets AB att ta förslaget i beaktande i det fortsatta arbetet med att 
minska koldioxidutsläppen samt 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat. 
____ 
 
Yrkanden 
Per Adolfsson (S) yrkar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att 
beräkningsmodellen är komplicerad och dyr.  
 
Jarkko Pekkala (S), Bo Eddie Rossbol (BA) och Bo Sunesson (C) yrkar bifall till 
Per Adolfssons (S) yrkande.  
 
Proposition 
Bifall till Kommunstyrelsebredningens förslag mot Per Adolfssons (S) yrkande 
om avslag av medborgarförslaget. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå medborgarförslaget med motiveringen att beräkningsmodellen är 
komplicerad och dyr samt 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat 
____ 
 
Reservation 
Jette Lehrmann Madsen (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 72 Dnr KS/2020:353 
 
Yttrande – Motion – Gång och cykelbanor i södra området 
Motion 
Det finns flera villaområden och hyreshus i södra området. Bilar kör ofta med 
högre hastighet än de tillåtna 40 km/tim. De flesta gatorna är raka och breda och 
inbjuder till att köra fort. I området bor många äldre men även barnfamiljer. 
Det finns trottoar för gående och cyklister på Södra vägen, övriga gator i området 
har inga gång- eller cykelvägar. 
Socialdemokraterna i Emmaboda yrkar att 
•en trottoar för gång och cykel ordnas på Östra Sveagatan och Lindgatan 
(Lindehultsvägen) 
•gång- och cykelvägar mellan Östra och Västra Sveagatorna och Ölandsgatan 
(mellan Sveagatan och Mellangatan rustas upp, får belysning och hålls i ordning 
både sommar som vinter (gräsklippning/snöskottning) 
Ärendets beredning 
Samråd med teknisk service och beaktande av gång- och cykelplanen. 
 
Yttrande 
Gång- och cykelvägen mellan Sveagatan och Ölandsgatan korsningen 
Smedjegatan/Mellangatan kommer att rustas upp med två stycken gatubelysnings- 
armaturer. Dessutom kommer vägen att ses över i sin helhet och kompletteras med 
bilspärr. 
Gång- och cykelvägen mellan Sveagatan och Lindehultsgatan kommer att rustas 
upp med tre stycken gatubelysningsarmaturer. Dessutom kommer vägen att ses 
över i sin helhet och kompletteras med bilspärr samt ny vägtrumma. 
Någon trottoar är inte aktuell för Lindgatan eller Sveagatan. 
2019-05-29 gjordes en trafikmätning på Lindgatan och medelhastigheten var då 
42,3 km/h. Sveagatan är dessutom ingen genomfartsled, det vill säga det är 
boende på gatan och anslutande villagator som nyttjar vägen. 
Konsekvensbeskrivning 
Med föreslagna åtgärder skapas en tryggare trafikmiljö för alla gång- och 
cykeltrafikanter i området. 
Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för upprustningen kommer att tas från 
projekt ”Gång- och cykelvägar”. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-25 § 26 
att godkänna tekniska förvaltningens yttrande på motionen – Gång och cykelbanor 
i södra området och ta den som sitt egen 
att översända yttrandet på motionen – Gång och cykelbanor i södra området till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 
Gång- och cykelbanor i södra området som besvarad 
 
Beslutsunderlag 
Motion – Gång- och cykelbanor i södra området 
Yttrande – Motion – Gång- och cykelbanor i södra området 
Gång- och cykelplanen 
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____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna Teknik- och fritidsnämndens yttrande på motionen – Gång och 
cykelbanor i södra området och ta den som sitt eget samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
 
Yrkande  
Rune Magnusson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kicki Norrby (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kicki Norrbys (S) yrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
____ 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna Teknik- och fritidsnämndens yttrande på motionen – Gång och 
cykelbanor i södra området och ta den som sitt eget samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 73 Dnr KS/2020:354 
 
Yttrande – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 
 
Sammanfattning  
Socialdemokraterna i Emmaboda har inkommit med en motion om att fruktträd, 
bärbuskar och andra växter med ätbara delar beaktas som alternativ när träd, 
buskar och växter ska planteras i kommunens och kommunala bolags parker. 
Socialdemokraterna yrkar på att 

• Fruktträd beaktas som ett alternativ vid planering av träd i kommunens 
och de kommunala bolagens grönområden 

• Bärbuskar och andra växter med ätbara delar beaktas som ett alternativ 
bärbuskar planteras i kommunens och kommunala bolags parker 

 
Synpunkter har kommit in från Teknik- och fritidsnämnden, Emmaboda Bostads 
AB och Emmaboda Fastighets AB.  
 
Synpunkter från Emmaboda Fastighets AB, EMFAB 
Styrelsen beslutade 2021-03-11  
att lämna remissvar (ätbara växter): EMFAB förstår intentionerna men ser 
betydande svårigheter att genomföra förslaget då det skulle påverka våra kunders 
hyreskostnad såväl som besittningsrätt.  
 
Synpunkter från Emmaboda Bostads AB; EBA 
Ett medborgarförslag föreslår att EBA ska odla ätbara växter för allmänhetens 
konsumtion. 
EBA har att följa Allbolagen lag 2010:879. Det är inte rimligt att EBA:s 
hyresgäster ska stå för odling till allmänheten. Om EBA beslutar att odla 
frukter/bär på sina fastigheter ska det göras på affärsmässiga grunder. EBA ser 
inte att förslaget kan tillämpas utan att bryta mot lagstiftningen. 
Styrelsen beslutade 2021-02-25 
att lämna remissvar (ätbara växter) enligt förslag ovan. 
 
Synpunkter från Teknik- och fritidsnämnden  
Att ersätta vissa träd och rabatter med frukt eller bärbuskar har vi ändrat på då det 
under en längre tid har varit mycket klagomål på nedskräpning och viltskador i 
trädgårdar och på gator. Ätbara växter har inte prövats då troligtvis tillsyn och 
skötsel skulle öka. Det finns idag några platser med fruktbärande träd/buskar i 
Emmaboda, parkeringen Nygatan, rabatter vid Järnvägsgatan, ER-sjön och 
Bjurbäcken. 
Man kanske kunde gå ut med en enkät och fråga allmänheten om det finns intresse 
för att anlägga odlingslotter på någon av kommunens grönytor. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Skötsel och tillsyn kommer att öka markant. Mer klagomål på nedskräpning av 
kajor och vildsvinsskador då mattillgången ökar. 
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Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-18 § 18  
att godkänna förvaltningens yttrande på motionen – Ätbara växter för Emmaboda 
kommuns grönstruktur 
att Teknik- och fritidsförvaltningen beaktar fruktträd och bärbuskar som ett 
alternativ vid planering av kommunägda grönområden som teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 
Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur som besvarad 
 
Beslutsunderlag 
Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 
Remiss – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 
Yttrande – Motion – Ätbara växter för Emmaboda kommuns grönstruktur 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till Teknik- och fritidsförvaltningen beakta fruktträd och bärbuskar 
som ett alternativ vid planering av kommunägda grönområden som teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för 
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) och Günter Villman (M) och Nicke Grozdanovski (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jette Lehrmann Madsen (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Marcelius (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot bifall till motionen. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till 
beslut.  
 
Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till 
beslut.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till Teknik- och fritidsförvaltningen beakta fruktträd och bärbuskar 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-06-21  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

som ett alternativ vid planering av kommunägda grönområden som teknik- och 
fritidsnämnden ansvarar för 
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 74 Dnr KS/2021:29 
 
Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län  
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades from 1 oktober 2005 av 
Försäkringskassan, Landstinget, Länsarbetsnämnden och samtliga kommuner i 
Kalmar län i syfte att samordna aktiviteter för att få människor tillbaka till 
arbetslivet.  
 
Emmaboda kommun har således varit medlem i förbundet sedan dess start.  
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2020 
till förbundets medlemmar.  
 
Det är upp till varje medlem att godkänna förbundets årsredovisning samt pröva 
frågan om förbundsstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
perioden 1 januari till 31 december 2020.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2020 
Revisionsrapport Samordningsförbundet år 2020 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 
perioden 1 januari till 31 december 2020 
 
att godkänna Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
att meddela Samordningsförbundet i Kalmar län om beslutet gällande 
ansvarsfrihet och årsredovisning 2020. 
____ 
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§ 75 Dnr KS/2021:178 
 
Förbudsskylt gällande genomfart med tung lastbil Norra Lindåsgatan – 
Rasslebygd 
 
Bakgrund 
Vid teknik- och fritidsnämndens möte 2021-01-28 uppmärksammades nämnden 
på att förbudsskylt gällande genomfart med tung lastbil vid infarten från riksväg 
28 till Norra Lindåsgatan – Rasslebygd saknas. 
 
Sammanfattning 
Vid förberedande för uppsättning av skylt uppmärksammades att 
kommunfullmäktige inte beslutat att någon förbudsskylt gällande genomfart för 
trafik med tung lastbil skulle sättas upp från väg 28 till riksväg 120 utan beslutet 
gällde endast förbudsskylt från infart Lindåskorsningen, riksväg 120 till väg 28. 
Som texten var skriven i beslutet är skyltningen korrekt. 
Då beslutet skulle läggas in i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter 
(RDT) var transportstyrelsens tolkning att det gällde endast från riksväg 120 till 
väg 28 men inte tvärt om. 
Kommunfullmäktige behöver besluta om förbud mot genomfart av trafik med 
tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan – Rasslebygd mellan riksväg 
120 och väg 28. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-03-25 § 27 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra texten Norra 
Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen till Norra Lindåsgatan – Rasslebygd då 
Rasslebygdsvägen inte finns i Nationella vägdagabasens (NVDB) register 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om förbud 
gällande genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan – 
Rasslebygd mellan riksväg 120 och väg 28 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till 
polismyndigheten översända remiss för yttrande i ärendet förbud gällande 
genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan - Rasslebygd 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ändra texten Norra Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen till Norra Lindåsgatan – 
Rasslebygd då Rasslebygdsvägen inte finns i Nationella vägdatabasens (NVDB) 
register 
 
att förbud gäller vid genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra 
Lindåsgatan – Rasslebygd mellan länsväg 120 och riksväg 28. 
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att till polismyndigheten översända remiss för yttrande i ärendet förbud gällande 
genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan - Rasslebygd 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg i andra attsatsen med följande: 
På Norra Lindåsgatan/Rasslebygd mellan väg 28 och väg 120 får tung lastbil inte 
föras samt att förbudet i 1 § gäller genomfart.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot kommunstyrelsens förslag med Johan 
Jonssons (C) tilläggsyrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med 
Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ändra texten Norra Lindåsgatan/Rasslebygdsvägen till Norra Lindåsgatan – 
Rasslebygd då Rasslebygdsvägen inte finns i Nationella vägdatabasens (NVDB) 
register 
 
att förbud gäller vid genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra 
Lindåsgatan – Rasslebygd mellan länsväg 120 och riksväg 28. 
 
 1 §   På Norra Lindåsgatan/Rasslebygd mellan väg 28 och väg 120 får tung  
 lastbil inte föras.  
 2 §   Förbudet i 1 § gäller genomfart. 
 
att till polismyndigheten översända remiss för yttrande i ärendet förbud gällande 
genomfart med tung lastbil i båda riktningarna på Norra Lindåsgatan - Rasslebygd 
____ 
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§ 76 Dnr KS/2021:217 
 
Köp av fastighet – Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 
 
Bakgrund  
Fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 har sedan många år 
diskuterats att använda som en knutpunkt/rastplats för bilar och lastbilar. Skisser 
har tagits fram, dialog med Trafikverket och berörda fastighetsägare har förts från 
och till och investeringspengar har avsatts för platsen. Av olika anledningar har 
det dock aldrig landat i ett genomförande. 
 
Förvaltningens roll  
Tekniska kontoret har varit på plats och utvärderat fastigheterna med respekt för 
in- och utfarter, omhändertagande av dagvatten, skicket på ”huset” på fastigheten 
Emmaboda Huvudhultaö 3:1 (25:an). Vidare har förutsättningslöst samtal förts 
med Trafikverket i syfte att skapa en tidig dialog inför en eventuell ansökan om 
förändring. 
 
Sammanfattning  
Platsen är en, för Emmaboda kommun, strategiskt bra belägen plats med vägar 
från alla väderstreck. Diskussioner som nu förts om platsen är bland annat: 

• Informationspunkt för Emmaboda kommun såväl som glasriket. 
• Plats för bilar, husbilar, bussar och lastbilar. 
• Utrymme för laddningsstationer för elbilar. 
• I tillhörande hus finns det möjlighet för restaurangverksamhet, turistbyrå 

mm. Det finns en loppisverksamhet på övervåningen. 
• Utrymme för rastplats med allmän toalett, bänkar för egen fika i en 

attraktiv miljö, lekplats, mm. 
Förutsättningen för att kunna skapa detta är att kommunen har rådighet över 
marken och huset. 
Dialogen med Trafikverket har varit positiv i den meningen att det inte tycks 
finnas några krav på åtgärder på Trafikverkets väg, krav som skulle fördyra 
totalkostnaden för en rastplats/knutpunkt. 
Ekonomiska konsekvenser I dialog med fastighetsägarna till Emmaboda 
Huvudhultaö 3:1 och 1:25 har Tekniska förvaltningen kommit fram till en total 
köpeskilling av 1 250 000 kr för båda fastigheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Köp av tomt Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 
Kartbild på fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-29 §39 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige köpa fastigheterna 
Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 till en köpeskilling av 1 250 000 kronor 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att finansieringen på 1 
250 000 för köp av fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 tas från 
centrala medel då köpeskillingen inte täcks inom teknik- och fritidsnämndens 
befintliga ram  
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Teknisk chef Niclas Beermann redogör för ärendet. 
 
Yrkande vid kommunstyrelsen 2021-06-08 
Jarkko Pekkala (S), Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S) och Bo Sunesson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-06-21  
Johan Jonsson (C), Anja Karlsson Granlund (BA), Nicke Grozdanovski (V) och 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att köpa fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 3:1 och 1:25 till en köpeskilling 
av 1 250 000 kronor 
 
att finansieringen på 1 250 000 för köp av fastigheterna Emmaboda Huvudhultaö 
3:1 och 1:25 sker via likvida medel. 
____ 
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§ 77 Dnr KS/2020:202 
 
Nybygge – Solgläntans förskola i Eriksmåla 
 
Bakgrund 
Tekniska kontoret har fått i uppgift av Kommunfullmäktige att presentera en 
kostnadsram för nybyggnationen av en ny förskola i Eriksmåla. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att slutligen godkänna 
eller avslå teknik- och fritidsnämndens kostnadsram för projektet. 
Ärendets beredning Tekniska kontoret har genomfört en förstudie tillsammans 
med verksamheten och kommit fram till en planlösning. Denna har sedan använts 
för att kalkylera kostnaden för projektet. 
 
Ekonomi 
Nybyggnation 6.780.000 kr 
Solceller 150.000 kr 
Utemiljö 500.000 kr 
Inventarier 350.000 kr 
Anslutningsavgift. 200.000 kr 
Total budget: 7.980.000 kr 
 
Beslutsunderlag 
KF – protokoll 2020-04-27 § 36 
Tjänsteskrivelse – Solgläntans förskola i Eriksmåla – Nybygge 
Ritning – Nya Solgläntan Eriksmåla 
Tjänsteskrivelse – Bildningsförvaltningen – Inredning Solgläntan 
Fastighetschef Hugo Kjellin föredrar ärendet.  
____ 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-04-29 § 36 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna kostnadsramen på 7 980 000 kronor för 
nybyggnation av Solgläntans förskola i Eriksmåla 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna kostnadsramen på 7 980 000 kronor för nybyggnation av 
Solgläntans förskola i Eriksmåla 
 
att finansiering sker via likvida medel. 
att uppdra till Teknik- och fritidsnämnden, att i samråd med kommunledningen, 
avveckla Eriksmåla gamla skola och gymnastiksal i samband med att ny förskola 
står färdig.  
____ 
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Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-06-08 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar  
bifall till Kommunstyrelseberedningens 1:a och 2:a attsatser och att 3:e attsatsen 
ändras till samma attsats som kommunfullmäktiges 3:e 2021-04-27 § 36 med 
lydelsen att Teknik- och Fritidsnämnden uppdras arbeta för en avveckling av den 
befintliga skolbyggnaden och gymnastiksalen genom försäljning och eller rivning 
i en process som inkluderar medborgardialog. 
 
Johan Jonsson (C), Bo Sunesson (C), Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till KS 
beredning 1 och 2 att satser 
 
Johan Jonsson (C), Bo Sunesson (C), Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria 
Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande.  
 
Proposition 
Kommunstyrelseberedningens förslag på tredje att-sats mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) yrkande att Teknik- och Fritidsnämnden uppdras arbeta för en avveckling av 
den befintliga skolbyggnaden och gymnastiksalen genom försäljning och eller 
rivning i en process som inkluderar medborgardialog. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit Kommunstyrelseberedningens 
förslag till 1:a och 2:a attsaterna med Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande. 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-06-21 
Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S), Anja Karlsson 
Granlund (BA) och Nicke Grozdanovski (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna kostnadsramen på 7 980 000 kronor för nybyggnation av 
Solgläntans förskola i Eriksmåla 
 
att finansiering sker via likvida medel 
 
att Teknik- och Fritidsnämnden uppdras arbeta för en avveckling av den 
befintliga skolbyggnaden och gymnastiksalen genom försäljning och eller rivning 
i en process som inkluderar medborgardialog. 
____ 
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§ 78 Dnr KS/2021:206 
 
 Indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län har inkommit med begäran om beslut på indelning av 
valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022.  
 
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets (kap 4 § 11 
vallagen) 
 
För val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska det finnas 
geografiskt avgränsade områden för vilka det ska väljas ledamöter till den 
beslutande församling valet gäller (valkretsar). Valkretsar är en indelning i 
geografiska områden. De syftar till att hela landet eller alla delar av ett län eller en 
kommun ska bli representerade i de politiska församlingarna. 
Det är bara de stora kommunerna som är indelade i valkretsar. Som huvudregel 
måste en kommun ha minst 36 000 röstberättigade invånare för att få dela in 
kommunen i två eller flera valkretsar. Kommunfullmäktige beslutar om hur 
många mandat som hela fullmäktige ska ha, men det är länsstyrelsen som beslutar 
om antalet mandat för varje valkrets.  
 
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 
oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För 
att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen. 
 
Emmaboda är idag indelad i en valkrets vilket ligger i linje med kommunens 
invånarantal.  

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Kalmar län - Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i 
valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Emmaboda kommun fortsatt består av en valkrets. 
____ 
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§ 79 Dnr KS/2021:207 
 
Valdistriktsindelning vid valen 2022 
 
Sammanfattning  
Varje kommun skall delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om det 
inte finns särskilda skäl för något annat, ska samtliga röstberättigade för varje 
fastighet ingå i samma valdistrikt (kap 4 § 16 vallagen).  
Ett valdistrikt brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om 
det finns synnerliga skäl. 
Per den 1 mars 2021 är antalet röstberättigade vid riksdagsval följande 
Algutsboda 1 346  (1352) 
Emmaboda södra 1 656  (1503) 
Emmaboda norra 1 366  (1392) 
Långasjö  707  (713) 
Lindås 1 273  (1272) 
Vissefjärda 1 109  (1099) 
Summa 7 457  (7331) 
 
Kommunfullmäktige lämnar förslag på valdistriktsindelning till Länsstyrelsen 
som tar det slutliga beslutet om indelningen.  
Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till 
riksdagen skall hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om 
indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, skall 
kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.  
Länsstyrelsen önskar svar från kommunen senast den 1 oktober 2021. 
Länsstyrelsens beslut om valdistriktindelning ska meddelas senast den 1 december 
året före det år då beslutet skall tillämpas första gången.  
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Kalmar län –Valdistriktsindelningen vid valen 2022 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att föreslå Länsstyrelsen bibehålla antalet valdistrikt för Emmaboda kommun till 
sex stycken i antalet enligt nuvarande indelning Emmaboda kommun. 
____ 
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§ 80 Dnr KS/2021:183 
 
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel - 2021 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun beslutade 2017-12-18 att anta avgifter 
för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel samt att följa Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
Socialnämnd och Kommunfullmäktige informeras årligen om ändringar avseende 
dessa avgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens alkoholhandläggare har inkommit med avgiftsändringar, enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), gällande handläggning utifrån 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel 2021 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att godkänna avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel. 
____ 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-06-21 
Stefan Nyström (M) yrkar ändring av avgift 2021 för Tillfälligt tillstånd-
Ytterligare tillfälle till allmänheten från 850 :- till 880 :-  
(summan stämmer inte med 20 % av 4 400 kr). 
Ordförande finner att en enig kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet. 
____ 
  
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avgift 2021 för Tillfälligt tillstånd-Ytterligare tillfälle till allmänheten från  
850:- till 880:- (summan stämmer inte med 20 % av 4 400 kr). 
 
att godkänna avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel. 
____ 
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§ 81 Dnr KS/2021:247 
 
Hälso- och friskvårdspolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell hälso- och friskvårdspolicy togs i 
kommunfullmäktige 2009-06-01, reviderad 2016-12-12, därmed hög tid att 
genomgå en uppdatering. 
 
Förvaltningens förslag 
Vid revidering av befintlig hälso- och friskvårdspolicy har mindre uppdateringar 
genomförts för att vara aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse hälso- och friskvårdspolicy 
Förslag på reviderad hälso- och friskvårdspolicy 
Gällande hälso- och friskvårdspolicy 
____ 
 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta reviderad hälso- och friskvårdspolicy. 
____ 
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§ 82 Dnr KS/2021:248 
 
Lönepolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell lönepolicy togs i kommunfullmäktige 2008-05-
20, reviderad 2016-12-12, därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
 
Förvaltningens förslag 
Vid revidering av befintlig lönepolicy har mindre uppdateringar genomförts för att 
vara aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse lönepolicy 
Förslag på reviderad lönepolicy 
Gällande lönepolicy 
____ 
 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta reviderad lönepolicy. 
____ 
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§ 83 Dnr KS/2021:259 
 
Sammanträdesplan 2022 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 5 anger att "För varje år bestämmer 
fullmäktige dag och tid för sammanträdena". 
 
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till sammanträdesplan för 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige under 2022. Planen är framtagen med 
utgångspunkt till de lagar som är styrande för tidpunkt när särskilda beslut skall 
fattas i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse.  
 
Bolag, förbund och nämnder rekommenderas planera egna sammanträden under 
året med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträdesplan.  
 
Förslag sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen:  
Dag är tisdag och starttid kl. 13:00 för alla datum om inget annat meddelas 
11 januari  6 september 
8 februari  4 oktober 
8 mars 8 november 
5 april 29 november 
10 maj   
7 juni 
 
Förslag sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige:  
Dag är måndag och starttid kl. 18:00 för alla datum om inget annat meddelas  
OBS! den 24 oktober hålls två sammanträden med nya fullmäktige efter allmänna 
val i september. Ett för val av KF valberedning samt val av KF presidium. Där 
efter det första ordinarie sammanträdet. 
31 januari 26 september 
28 februari 24 oktober (första efter allmänna valet) 
28 mars  24 oktober 
25 april 28 november 
30  maj 12 december 
20 juni 14 december (julsamkväm) 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplan för Kommunstyrelsen för 2022 
 
att uppdra till nämnderna ta hänsyn till Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för så bra ärendehantering som 
möjligt. 
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____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att fastställa sammanträdesplan för Kommunfullmäktige för 2022 
 
att uppdra till nämnderna ta hänsyn till Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för så bra ärendehantering som 
möjligt. 
____ 
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§ 84 Dnr KS/2021:258 
 
Sotning i Räddningstjänstens regi 
 
Sammanfattning 
Medlemskommunerna Emmaboda och Torsås har ansvar för sotning och 
brandskyddskontroll. Detta är enligt gällande ägardirektiv delegerat till 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Räddningstjänstförbundet (RFET) 
har sedan 2015 bedrivit brandskyddskontrollen i egen regi. Det fungerar mycket 
bra och myndighetsutövningen sker med noggrannhet och kvalitet. Under våren 
har RFET haft ute sotningsuppdraget för upphandling enligt beslut i direktionen 
2021-03-01. Fem anbud har inkommit, två från nuvarande entreprenör samt tre 
från skorstensfejarmästarna syd. Vi anser att dessa anbud uppfyller kriterierna 
som var ställda i upphandlingen men önskar en annan lösning än att fortsätta med 
sotningen utlagd på entreprenad. 
 
RFET:s förslag är att sotningen kan bedrivas i förbundets regi. Idag har vi ca 1 
500 medgivande att sota med annan entreprenör än den upphandlade. Det tar en 
väsentlig tid av RFET:s personal att hantera sotningen med telefonsamtal, 
klagomål, frågor om fakturor, anmodan av nyttjandeförbud, byte av entreprenör 
m.m. 
 
Fördelar som vi ser med att lägga även sotningen i kommunal regi är följande: 
 
• Förhoppningsvis kan vi anställa lokala sotare samt bli av med alla 

medgivande till annan entreprenör. 
• RFET har inget vinstintresse med sotningen vilket innebär mindre antal 

sotningar per dag som ger kvalitativ rengöring och förhoppningsvis mindre 
stress. 

• Vi kan kompetensförsörja egen organisation från början utan att rekrytera 
från privata företag. 

• Utöka den operativa verksamheten genom att utbilda sotarna att kunna agera 
vid händelser som första insatsperson. Med detta kan vi minska responstiden 
dvs. tiden från larm tills vi bryter den negativa händelsen. 

• Bättre helhet med både sotning och brandskyddskontroll med samma utövare 
och i detta ge fastighetsägarna en tydlighet med god service. 

• Enligt MSB skall räddningstjänsten lägga fokus på att stärka den enskildes 
förmåga, här kan vi få en stor vinst med att internutbilda våra sotare och 
brandskyddskontrollanter för hembesök och informera om brandskydd. 

• Bättre kompetens inom RFET angående eldstadsrelaterade bränder. 
• Skapa en fungerande intern enhet som kan hantera alla frågeställningar inom 

området utan att påverka den övriga verksamheten inom RFET negativt. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås beslutade 2021-06-07  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås ska bedriva sotningen i egen regi  
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Yrkande vid kommunstyrelsen 2021-06-21 
Johan Jonsson (C) yrkar: 
att Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås får bedriva sotning i egen regi, 
förutsatt följande fyra (4) punkter: 
att förändringar i sotningstaxan inte får avvika från gängse index utan att först ha 
godkänts av respektive Kommunfullmäktige 
att sotningen, i egen regi, ska utvärderas Q1 2024 
att sotningen skall konkurrensutsättas/upphandlas 2025 
att möjligheten att få tillstånd för egensotning och sotning med annan entreprenör 
ej får försvåras 
 
Leif Karlsson (M), Bo Eddie Rossbol (BA), Jarkko Pekkala (S), Maria Ixcot 
Nilsson (S), Gull-Britt Hellborg (KD) och Per Adolfsson (S) yrkar bifall till Johan 
Jonssons (C) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Räddningstjänstförbundets förslag till beslut mot Johan Jonssons (C) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Jonssons (C) yrkande. 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-06-21 
Leif Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås får bedriva sotning i egen regi, 
förutsatt följande fyra (4) punkter: 
 
att förändringar i sotningstaxan inte får avvika från gängse index utan att först ha 
godkänts av respektive Kommunfullmäktige 
 
att sotningen, i egen regi, ska utvärderas Q1 2024 
 
att sotningen skall konkurrensutsättas/upphandlas 2025 samt 
 
att möjligheten att få tillstånd för egensotning och sotning med annan entreprenör 
ej får försvåras. 
____ 
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§ 85 Dnr KS/2021:237, KS/2021:241, KS/2021:242,  
 KS/2021:243, KS/2021:272 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Medborgarförslag bygg ihop vägarna utmed järnvägen väster om N Brinkabo 
(KS/2021:237), 3 bilagor 
 
Motion inventering ödehus (KS/2021:241) 
 
Motion bidrag till kvinnojouren och utbildning våld i nära relationer 
(KS/2021:242) 
 
Motion inför metoden Huskurage i kommunens fastigheter (KS/2021:243) 
 
Motion  för att de demokratiska processerna ska fungera (KS/2021:272) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag och motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 86 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Simon Petersson (S) som ledamot i 
Kommunfullmäktige, ledamot i Bildningsnämnden, ledamot i 
Kommunstyrelsen, ersättare i Valnämnden, ersättare i Emmaboda fastighets 
AB samt som ersättare i Emmaboda flygbana fastighetsförvaltning AB för 
mandatperioden 2019-2022 
 
Simon Petersson (S)  har kommit in med en begäran om att bli entledigad från sitt 
uppdrag som 
-ledamot i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022, 
-ledamot i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022, 
-ledamot i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 
-ersättare i Valnämnden för mandatperioden 2019-2022  
-ersättare i Emmaboda fastighets AB för mandatperioden 2019-2022 samt som  
-ersättare i Emmaboda flygbana fastighetsförvaltning AB för mandatperioden 
2019-2022. 
 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Simon Petersson (S) begäran om 
entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 
 
att entlediga Simon Petersson (S) från sina uppdrag som 
-ledamot i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022, 
-ledamot i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 
-ersättare i Valnämnden för mandatperioden 2019-2022  
-ersättare i Emmaboda fastighets AB för mandatperioden 2019-2022 samt som  
-ersättare i Emmaboda flygbana fastighetsförvaltning AB för mandatperioden 
2019-2022. 
____ 
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§ 87 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Albin Johansson (KD) som ersättare i 
Socialnämnden och som ersättare i Bygg- och miljönämnden för 
mandatperioden 2019-2022 
 
Albin Johansson (KD)  har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som 
-ersättare i Socialnämnden för mandatperioden 2019-2022 
-ersättare i Bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2019-2022  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Albin Johansson (KD) från sina uppdrag som 
-ersättare i Socialnämnden för mandatperioden 2019-2022 
-ersättare i Bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 88 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Frida Larsson (S) som ledamot i Bildningsnämnden efter 
Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ledamot i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 efter Simon 
Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår 
Frida Larsson (S) som  
-ledamot i Bildningsnämnden efter Simon Petersson (S) för mandatperioden 
2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Frida Larsson (S) som  
-ledamot i Bildningsnämnden efter Simon Petersson (S) för mandatperioden 
2019-2022. 
____ 
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§ 89 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Luigi Ixcot Rojas (S) som ersättare i Bildningsnämnden efter 
Frida Larsson (S) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 efter Simon 
Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår 
Luigi Ixcot Rojas (S) som  
-ersättare i Bildningsnämnden efter Frida Larsson (S) för mandatperioden 2019-
2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Luigi Ixcot Rojas (S) som  
-ersättare i Bildningsnämnden efter Frida Larsson (S) för mandatperioden 2019-
2022. 
____ 
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§ 90 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Jan-Olof Jäghagen (S) som ledamot i Kommunstyrelsen efter 
Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ledamot i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 efter Simon 
Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår 
Jan-Olof Jäghagen (S) som  
-ledamot i Kommunstyrelsen efter Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-
2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Jan-Olof Jäghagen (S) som  
-ledamot i Kommunstyrelsen efter Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-
2022. 
____ 
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§ 91 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Frida Larsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsen efter Jan-
Olof Jäghagen (S) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 Jan-Olof Jäghagen 
(S) för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår 
Frida Larsson (S) som  
-ersättare i Kommunstyrelsen efter Jan-Olof Jäghagen (S) för mandatperioden 
2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Frida Larsson (S) som  
-ersättare i Kommunstyrelsen efter Jan-Olof Jäghagen (S) för mandatperioden 
2019-2022. 
____ 
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§ 92 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Inger Rybrink (S) som ersättare i Valnämnden efter Simon 
Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Valnämnden för mandatperioden 2019-2022 efter Simon Petersson (S) 
för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår 
Inger Rybrink (S) som  
-ersättare i Valnämnden efter Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Inger Rybrink (S) som  
-ersättare i Valnämnden efter Simon Petersson (S) för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 93 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Stig-Ove Andersson (S) som ersättare i Emmaboda Fastighets 
AB, EMFAB samt som ersättare i Emmaboda Flygbana 
Fastighetsförvaltning AB, EFFAB för mandatperiod 2019-2022 efter Simon 
Petersson (S) 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Emmaboda Fastighets AB, EMFAB samt som ersättare i Emmaboda 
Flygbana Fastighetsförvaltning AB, EFFAB för mandatperiod 2019-2022 efter 
Simon Petersson (S) 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår följande:  
Stig-Ove Andersson (S) 
-ersättare i Emmaboda Fastighets AB, EMFAB samt som  
-ersättare i Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB, EFFAB för 
mandatperiod 2019-2022 efter Simon Petersson (S) 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Stig-Ove Andersson (S) 
-ersättare i Emmaboda Fastighets AB, EMFAB samt som  
-ersättare i Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB, EFFAB för 
mandatperiod 2019-2022 efter Simon Petersson (S) 
____ 
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§ 94 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Helena Berzelius (KD) som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden och som ersättare i Socialnämnden efter Albin Johansson 
(KD) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Bygg- och miljönämnden och som ersättare i Socialnämnden efter 
Albin Johansson (KD) för mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Gull-Britt Hellborg (KD) föreslår 
Helena Berzelius (KD) som  
-ersättare i Bygg- och miljönämnden och som 
-ersättare i Socialnämnden efter Alin Johansson (KD) för mandatperioden 2019-
2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Helena Berzelius (KD) som  
-ersättare i Bygg- och miljönämnden och som 
-ersättare i Socialnämnden efter Albin Johansson (KD) för mandatperioden 2019-
2022. 
____ 
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Voteringar 

 
 

 
  

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  
  § 69 p1  

Votering 1 
 § 69 p2 

Votering 2 
 § 69 p3 

Votering 3 
 § 69 p4 

Votering 4 
 § 69 p5 

Votering 5 
 

  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson 1    1    1    1     1   
C Bo Sunesson  1    1    1    1   1    
M Stefan Focic  1    1    1    1   1    
S Per Adolfsson 1    1    1    1     1   
SD Stefan Marcelius  1    1    1    1   1    
S Zeljka Krajinovic 1    1    1    1     1   
BA Bo Eddie Rossbol  1    1    1    1   1    
S Ingrid Adolfsson 1    1    1    1     1   
C Johan Jonsson  1    1    1    1   1    
M Leif Karlsson  1    1    1    1   1    
SD Martin Henriksson - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  
S Annika Karlsson 1    1    1    1     1   
S Jarkko Pekkala 1    1    1    1     1   
V Nicke Grozdanovski 1    1    1    1     1   
C Jenny Rydberg  1    1    1    1   1    
M Stefan Nyström  1    1    1    1   1    
KD Gull-Britt Hellborg  1    1    1    1   1    
S Marie-Louise Eddegård 1    1    1    1     1   
SD Bo Mårtensson - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  
S Jan-Olof P Jäghagen 1    1    1    1     1   
BA Anja Karlsson Granlund  1    1    1    1   1    
C Angela Fransson  1    1    1    1   1    
M Ann Helene Jonsson  1    1    1    1   1    
S Kicki Norrby 1    1    1    1     1   
S Dragan Pavlovic 1    1    1    1     1   
SD Olle Bertilsson  1    1    1    1   1    
S Erik Fors 1    1    1    1     1   
C Rune Magnusson  1    1    1    1   1    
M Hans Ohlsson  1    1    1    1   1    
MP Jette Lehrmann Madsen 1      1  1    1     1   
S Flemming Jörgensen 1    1    1    1     1   
S Stig-Ove Andersson 1    1    1    1     1   
BA Mats Bjartling  1    1    1    1   1    
SD Bo Häggbring  1    1    1    1   1    
C Niklas Banérsson  1    1    1    1   1    
M Emma Åhlander Hansson  1    1    1    1   1    
S Eva-Lena Gotthardsson - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  
V Camilla Holgersson - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  
S Gullvi Dahllöf  1    1    1    1     1   
C Göran Andersson  1    1    1    1   1    
M Günter Villman  1    1    1    1   1    
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