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§ 65  Dnr KS/2021:5 
 
Kommunledningen informerar  
Emmaboda kommun har utsetts till ”Årets Gasbilsraket 2021”. 
Miljöfordon Sverige och Dun & Bradstreet belönar kommuner och regioner som 
utmärker sig på ett positivt sätt och som främjar arbetet för en fossiloberoende 
fordonsflotta.  
____ 
 
Emmaboda kommun har undertecknat Demokratideklarationen ”Deklarationen för 
en stark demokrati” 
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 
rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlings-
fientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark 
även i framtiden genom att:  
o verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska 

systemet,  
o arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  
o bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.  
Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin 
får aldrig tas för given. 
____ 
 
En ny film av Utvandrarna spelas in. I Duvemåla kommer det vara en utställning 
med bilder från inspelningen. Filmen har premiär på juldagen 2021.  
 
Pandemin Covid-19, i Kalmar län och Emmaboda ser det ljust ut. Antalet smittade 
minskar hela tiden. Nya rekommendationer har kommit från regeringen och 
Folkhälsomyndigheten.  
____ 
 
Nytt resultat av företagsklimatet i kommunen visar att vi ligger på ungefär samma 
nivå som tidigare. Glädjande är att upplevelserna av faktiska kontakter angående 
tillstånd, tillsyn och kontroll är positivare än genomsnittet i landet.  
____ 
 
Befolkningsstatistiken visar att antalet invånare ökat med 18 personer 2021.  
____ 
 
Samtal pågår med Länsstyrelsen om en avsiktsförklaring - Rasslebygds 
avfallsdeponi, Verda-området och södra stationsområdet i Emmaboda.  
____ 
 
Emmabodas stationsområde och järnvägsknuten är omnämnd som en prioriterad 
åtgärd i Regionsamverkan Sydsverige (regionerna Skåne, Halland, Blekinge, 
Kalmar, Kronoberg och Jönköping).  
____ 
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Det finns ett intresse från externa entreprenörer att bygga på Fyrklövern-området.  
____ 
 
Arbetet med ”visselblåsarfunktion” pågår i Kommunförbundets regi. 
 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 66 Dnr KS/2020:8 
 
Budgetuppföljning  
 
Chefsekonom Katarina Bondesson redogör för kommunens budget 2021 med 
prognos. 
 
Kommunstyrelsen: 
Skolskjutsarna beräknas bli dyrare än budgeterat. Detta kompenseras av att annan 
verksamhet beräknas göra överskott.  
 
The Glass Factory beräknas hålla budget. 
 
Kommunkoncernen/övrigt: 
Socialnämnden beräknas gå – 3 Mkr, övriga nämnder beräknas hålla budget 2021. 
 
Bolagen har prognos enligt budgetar. 
 
Kommunens resultat beräknas efter sista skatteprognosen bli ca 20,3 Mkr vilket är 
7 Mkr bättre än budget 2021. 
 
SKR varnar för lägre statsbidrag framöver. 
 
Emmaboda har generellt en hög arbetslöshet, även om den minskat något på 
sistone. 
 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 67 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 
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 
____ 
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§ 68 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  
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   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-06-08 10 
  

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  
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.  
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§ 69 Dnr KS/2021:60 
 
Rutin för årlig uppföljning av SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbetet 
 
Sammanfattning  
För att uppfylla lagstiftning samt även skapa en ökad inblick för förtroendevalda 
behövs förbättrade rutiner för årlig uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. En rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
är framtagen (se bilaga). Checklistor för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet finns i KIA-systemet. Detta i linje med aktuell 
arbetsmiljöpolicy. 
 
Beslutsunderlag 
Rutin – för årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 
 
Personalchef Viktor Hellerstedt föredrar ärendet. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreslagen Rutin – för årlig uppföljningen av det Systematiska  
arbetsmiljöarbetet. 
____ 
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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 
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solceller då man inte vill nedmontera dessa efter några få år av drift för att göra 
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 
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Yttrande – Medborgarförslag – Upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda 
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 
____ 
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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 Teknisk- 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. 
 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-18 § 18  
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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. 
____ 
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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/2021:151 
 
Remissvar – Promemoria deltagande på distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund 
 
Bakgrund 
Socialdepartementet har 2021-03-31 (S201903087) inkommit med en remiss 
gällande Deltagande på distans i styrelsemöten i samordningsförbund. 
I promemorian föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser finsam-lagen. 
I finsam-lagen saknas motsvarande möjlighet som finns för kommunfullmäktige 
att besluta om deltagande på distans enligt 6 kap 24 § kommunlagen (2017:725) 
 
Ärendets beredning 
Promemorian – Deltagande på distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund har gåtts igenom av nämndsekreterare för socialnämnden. 
 
Remissvar 
Emmaboda kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
rubricerad remiss. 
Efter genomgång av promemorian har inga synpunkter framkommit, med ett års 
erfarenheter (på grund av pågående pandemi) av kommunfullmäktige- och 
nämndsmöten på distans är konklusionen att detta fungerar bra. 
Emmaboda kommun ställer sig bakom regeringskansliets förslag gällande 
deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Promemoria - Deltagande på distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund 
Remissmissiv - Regeringskansliet 
Remissvar - Promemoria - Deltagande på distans i styrelsesammanträden i 
samordningsförbund 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Emmaboda kommun ställer sig bakom regeringskansliets förslag gällande 
deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund. 
 
att översända Emmaboda kommuns svar till Socialdepartementet. 
____ 
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§ 76 Dnr KS/2021:205  
 
Undertecknade av Demokratideklarationen inkl. åtaganden för Emmaboda 
kommun (Kommittén Demokratin 100 år – demokratideklaration) 
  
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 
Under 2018 beslutade regeringen om att tillsätta Kommittén Demokratin 100 år - 
samling för en stark demokrati. Beslutet grundar sig i att det år 2021 är 100 år 
sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige genom det första riksdagsvalet där 
både kvinnor och män fick rösta. Regeringen ser det också som ett unikt tillfälle 
att bemöta de utmaningar som demokratin står inför idag.  
 
Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har därför i 
uppdrag att under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av 
insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Uppdraget syftar till att etablera en 
nationell samling för stark demokrati med huvudbudskapet: ”Vår demokrati – 
värd att värna varje dag”. Insatser och aktiviteter ska planeras och genomföras i 
nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor och nå ut 
till en stor del av befolkningen. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och 
motståndskraft i demokratin. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer att 
delta, såsom skolväsendet, det civila samhället, myndigheter och kommuner. De 
insatser och aktiviteter som genomförs ska bidra till att främja demokratin i hela 
landet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.  
 
Som en del i kommitténs arbete med att etablera en nationell samling har 
Deklaration för en stark demokrati tagits fram. Deklarationen tar avstamp i att 
Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att 
uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar 
sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. 
Ambitionen är att ett stort antal aktörer kommer att skriva under deklarationen.  
 
Ett antal organisationer har redan skrivit under deklarationen. Genom att skriva 
under deklarationen åtar sig aktörerna att: 

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 
demokratiska systemet,  

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  
• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.  

 
Konsekvenser/bedömning 
Ev. finansiering kan ske inom ram och påverkar inte andra nämnder och bolag 
nämnvärt.  
Det demokratiska ställningstagandet är en tydlig signal att kommunen står upp för 
människan och samhället som en gemensam samskapande aktör.  
 
2019 anmälde kommunen sitt intresse att delta i Sveriges kommuner- och 
regioners nätverk att motverka hat, hot och våld mot förtroendevalda.  
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Under arbetets gång identifierades fem prioriterade områden som ansågs kunna 
vara delar för kommunen i arbetet att stärka det demokratiska klimatet i samhället 
och motverka hat, hot och våld.  
Demokratiaktören, Samtalstonen, Medborgardialog, Ärendeprocessen och Det fria 
ordet.  
 
Beslutsunderlag 
Demokratideklaration_NY3_PDF 
KSAU 2021-05-04 § 16 Kommittén Demokratin 100 år – demokratideklaration 
Tjänsteskrivelse - Åtaganden demokratideklarationen 
Tjänsteskrivelse - Undertecknande av demokratideklarationen 
____ 

 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-05-04 § 16 föreslå 
Kommunstyrelsen  
att Kommunstyrelsen åtar sig åtagandena i Deklarationen för en  
stark demokrati.  
att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ansöka  
om att skriva under Deklarationen för en stark demokrati.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Kommunstyrelsen åtar sig åtagandena i Deklarationen för en  
stark demokrati.  
 
att ställa sig bakom föreslagna åtaganden i Demokratideklarationen 
 
att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att ansöka  
om att skriva under Deklarationen för en stark demokrati.  
____ 
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§ 77 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 
____ 
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§ 78 Dnr KS/2020:416 
 
Samråd för planförslaget Detaljplan för Skutaryd industriområde 
 
Bakgrund 
Då Emmaboda kommun behöver mer mark för industriändamål har 
kommunstyrelsen uppdragit åt samhällsutvecklingsavdelningen att ta fram 
detaljplaneförslag som kan tillmötesgå behovet. Ett ärende som innebär att en ny 
detaljplan tas fram och går igenom en i Plan- och bygglagen fastställd process.  
Kommunen har haft ett undersökningssamråd med länsstyrelsen. I 
undersökningssamrådet meddelar länsstyrelsen att de inte kan avgöra om 
planförslaget kan tänkas utgöra en betydande miljöpåverkan eller inte med det 
underlag som då fanns framtaget. Efter det har kommunen låtit ta fram en 
geoteknisk undersökning och en dagvattenutredning och nu finns ett planförslag 
redo att skickas ut på samråd. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för industriändamål i ett 
strategiskt läge. Området är inte utpekat särskilt i gällande översiktsplan men 
upplevs som en naturlig förlängning av befintligt industriområde som också ligger 
mellan järnvägen, täkten och väg 120 med visst avstånd till bostäder. Redan 
befintlig infrastruktur så som vägar, va, el, fiber och fjärrvärme kan användas och 
anslutas. 
Mer planlagd mark för industriändamål skapar dels goda förutsättningar för 
störande och trångbodda redan etablerade verksamheter att flytta till en plats där 
de kan verka och expandera. Dels finns också mark för nyetableringar. 
Planförslaget bidrar till att Emmaboda kommun kan växa mot det politiskt 
antagna målet om att vara 11 000 invånare år 2032. 
För att skapa ytterligare mark för industriändamål inom aktuellt planområde 
kommer sumpskogar att grävas ur på torv och återfyllas med torra massor. Vattnet 
kommer att ledas om men, som tidigare, ansluta till våtmark med 
dagvattenanläggning i områdets södra del vid väg 120. 
Den samlade bedömningen av detaljplanens miljöpåverkan är att de ytor som varit 
sumpskog och övrig skog tas i anspråk men att det av underlagen framgår att 
miljökonsekvenserna av exploateringen kan accepteras då naturmark sparas mot 
väg 120. Områdets dagvatten kommer tas emot i den södra sumpskogen i 
naturområdet vid väg 120. Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms krävas med 
anledning av bullernivåer och risker för boendemiljö tack vare områdets avskilda 
placering. Industrier som etableras i området ska också gå igenom anmälan eller 
tillståndsprövning där risker hanteras för att uppnå acceptabel nivå. Sammantaget 
bedöms inte detaljplanen medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6 kap 11 §. 
 
Kommunen står för kostnader som avser detaljplaneläggning, utbyggnad av 
infrastruktur, allmänna platser, dagvattenanläggning samt iordningsställande av ny 
tomtmark. 
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning, länsstyrelsens yttrande, 
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fastighetsförteckning, dagvattenutredning, översiktlig geoteknisk 
markundersökning, naturvärdesinventering för delar av området. 
Planhandläggare Kajsa Rosqvist redogör för ärendet.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
att planförslaget inte bedöms utgöra någon betydande miljöpåverkan enligt  
miljöbalken 6 kap 11 §. 
att sända planförslaget på samråd enligt reglerna för standardförfarande. 
____ 
 
Yrkanden 
Bo Sunesson (C), Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg med: 
att högsta byggnadshöjd i meter som anges i plankartan för respektive 
kvartersmark ändras till 10 för den sydvästra, 15 för den sydöstra och 25 för de 
bägge nordliga.  
 
Gull-Britt Hellborg (KD), Bo Sunesson (C) och Leif Karlsson yrkar bifall till 
Johan Jonssons (C) yrkande.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 
 
att högsta byggnadshöjd i meter som anges i plankartan för respektive 
kvartersmark ändras till 10 för den sydvästra, 15 för den sydöstra och 25 för de 
bägge nordliga  
 
att planförslaget inte bedöms utgöra någon betydande miljöpåverkan enligt  
miljöbalken 6 kap 11 §. 
 
att sända planförslaget på samråd enligt reglerna för standardförfarande. 
____ 
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§ 79 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 
Jarkko Pekkala (S), Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S) och Bo Sunesson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens 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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§ 80 Dnr KS/2021:195 
 
Remissvar angående Lessebo kommuns förslag Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) 
 
Bakgrund 
Lessebo kommun har tagit fram ett förslag med områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge som nu skickats ut på samråd till bland 
annat Emmaboda kommun.  
Förslaget Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ska bli ett tematiskt 
tillägg till Lessebo kommuns översiktsplan. Efter samråd ska förslaget bearbetas 
innan det kan gå ut på granskning för att sedan bearbetas igen innan det kan antas. 
Synpunkter ska vara Lessebo kommun tillhanda senast den 18 maj.  
 
Förslaget innehåller en gedigen genomgång av Sveriges strandskydd som 
bakgrund till de nu föreslagna LIS-områdena. Detta följs av en genomgång av de 
urvalskriterier och prioriteringsgrunder som använts. Områdena presenteras sedan 
med kartor, beskrivningar och kommunens bedömning. Motiveringar till varför 
andra sjöar inte valts ut finns också. 
 
Ärendets beredning 
Samhällsutvecklingsavdelningen på Kommunledningskontoret har handlagt 
ärendet. Inga övriga förvaltningars eller avdelningars synpunkter har inhämtats då 
förslaget inte bedöms peka ut områden där Emmaboda kommun direkt berörs. 
 
Synpunkter på förslaget 
Förslaget är gediget och med tydliga beskrivningar. Detaljkartorna blir dock lite 
otydliga eftersom ”Förslaget LIS-område” visar hela utvecklingsområden och inte 
bara den del av området där strandskyddet faktiskt måste hanteras.  
 
På sidan 39 till exempel blir det en mycket liten del i norr som egentligen LIS-
planen kan behöva användas på. Det kan då kanske vara relevant att fundera på 
området alls behöver finnas med i LIS-planen utan att det kan exploateras med 
”bara” en detaljplaneprocess. De delar av utvecklingsområde där LIS-planen 
behöver användas användas kan alltså med fördel markeras i detaljkartorna så att 
det framgår tydligt var LIS-planen faktiskt ska användas. 
 
På sidan 53 i stycket om sjön Löften så anges att Utvandrarleden är ett riksintresse 
för friluftslivet, är den det? Emmaboda kommun har inte information om det. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förslaget bedöms inte påverka Emmaboda kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Samrådshandling 2021-03-16. 
Planhandläggare Kajsa Rosqvist redogör för ärendet.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna ovanstående yttrande som sitt eget till Lessebo kommun senast 18 juni 
2021. 
____ 
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§ 81 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.  
____ 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-06-08 33 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Yrkanden 
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. 
____ 
 
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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§ 82 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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§ 83 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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§ 84 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, 
____ 
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§ 85 Dnr KS/2021:232 
 
Skrivelse från Bygg- och miljönämnden gällande fortsatt arbete med de 
nedlagda kommunala deponierna 
 
Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden har inkommit med skrivelse gällande fortsatt arbete med 
de nedlagda kommunala deponierna. 
 
Skrivelsen har varit uppe vid arbetsutskottets möte 2021-05-18. Svar ska vara 
inskickat senast den 1 september 2021.  
Något svar hinner inte skrivas fram för beslut i kommunstyrelsen den 8 juni och 
nästa är efter att svarstiden gått ut.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse gällande fortsatt arbete med de nedlagda kommunala deponierna 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till Arbetsutskottet att besluta om svar på skrivelse från Bygg- och 
miljönämnden samt 
 
att Kommunstyrelsen informeras om svaret vid sammanträdet som följer efter  
Arbetsutskottets sammanträde.  
____ 
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§ 86 Dnr KS/2021:141 
 
Ansökan om förlängd tid för förundersökningstillstånd gällande planerad 
400kV ledning 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommun ombeds yttra sig till Länsstyrelsen gällande Svenska 
Kraftnäts ansökan om förundersökning enligt 7 kap 6§ expropriationslagen. 
Ansökan gäller igen förlängning av tid, nu till 2024-07-01. 
 
Ärendet 
Emmaboda kommun yttrar sig som fastighetsägare för Åby 1:6 och Förlångskvarn 
1:139. 
 
Beslutsunderlag 
Svenska kraftnäts brev till länsstyrelsen i Kalmar län daterat 2021-04-13. 
Länsstyrelsens brev till kommunen daterade 2021-05-25, ärende 407-6251-20 och 
407-6249-20. 
 
Yttrande vid arbetsutskottet 2021-06-01 
Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till föreslaget yttrande.  
____ 
 
KSAU beslutade 2021-06-01 
att Emmaboda kommun fortsatt motsätter sig ansökan om 
förundersökningstillstånd på fastigheterna Åby 1:6 och Förlångskvarn 1:139 
 
att motiveringen är att kommunen inte accepterar Svenska kraftnäts förslag på 
luftledning, utan istället ska ett nergrävt marksnålt alternativ förordas allt i 
enlighet med vad kommunen framfört tidigare i ärendet. 
 
att informera Kommunstyrelsen yttrandet. 
____ 
 
Yrkanden 
Bo Sunesson (C) och Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till svaret.  
____ 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna och ställa sig bakom inskickat yttrande 
____ 
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§ 87 Dnr KS/2021:138 
 
Remissvar – remiss av revideringen av Kalmar läns regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Kalmar län har inkommit med Remiss gällande revideringen av 
Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Länsstyrelsen påbörjade 
revideringsarbetet under 2019. Den föreslagna tidsperioden för det nya 
programmets giltighet är 2022-2027.  
 
Det framtagna förslaget till nytt program beskriver 130 åtgärder för att få en bättre 
miljö och för att komma närmare möjligheten att nå de miljökvalitetsmål som 
länet berörs av. 
 
Remissen är översänd till Bygg- och miljönämnden för synpunkter.  
 
Bygg- och miljönämndens synpunkter 
Förslaget innehåller fem olika temaområden där varje område har sina egna 
åtgärdsförslag. Synpunkter på åtgärdsförslagen lyfts nedan.  
 
Vatten och miljöer vid vatten - Inom temaområdet Vatten och miljöer vid vatten 
finns synpunkter.  
Under åtgärd nr. 57 står Kartlägga grundvattenkvaliteten i enskilda brunnar. 
Huvudaktör är kommun och fastighetsägare och det ska ske genom att få 
regelbundet, varje år sammanställning från kommunerna gällande antal 
provtagningar samt provresultat.  
Vilka parametrar är av intresse?  
Är det tänkt att kartläggning ska ske utifrån de parametrar som analyseras idag? 
Detta är viktigt att klargöra då det ingår ett visst antal parametrar i ett analyspaket 
för dricksvattenprov som är upphandlat sedan tidigare. Hur ska 
sammanställningen ske?  
Idag är det inte säkert att kommunerna gör någon sammanställning av antal prov 
och provresultat.  
 
Miljögifter- Även under temaområdet miljögifter består en åtgärd av att göra 
hälsorelaterad miljöövervakning i form av mätning av miljögifter i enskilda 
brunnar (nr 32), och där står länsstyrelsen som huvudaktör. Kommer det att göras 
någon samkörning av den provtagningen och den ovan nämnda kartläggningen av 
grundvattenkvaliteten i enskilda vattenbrunnar?  
 
Levande landskap - Inom temaområdet Levande landskap finns synpunkter inom 
åtgärdspunkten nr. 99 där det står Skapa biotoper som gynnar biologisk mångfald 
(kreotoper). Här kan även kommuner inkluderas som en av huvudaktörerna för att 
kunna skapa mindre biotoper på marker som kommunerna äger och förvaltar.  
 
God bebyggd miljö - Inom temaområde God bebyggd miljö skriver man i punkt 
122 ”öka antalet skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom inventeringar 
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och identifiering i planarbetet”. En del i arbetet skulle kunna vara att kontakta och 
lämna information till fastighetsägare om värdet av permanent boende i 
förhållande till hus som står tomma. 
 
Ytterligare en synpunkt inom åtgärdsområdet inom God bebyggd miljö är att 
kommunerna bör verka för informations- och tillsynsinsatser som syftar till att 
radonmätningar utförs i samtliga bostäder.’ 
 
Sammanfattning 
Arbetet med åtgärdsprogrammet i regionalt perspektiv är bra. Gällande 
kommunens bidrag med provtagning och kontroller bör det förtydligas vilka 
parametrar som ska undersökas, både med avseende på dricksvattenkvalitet och 
miljögifter.  
Arbetet inom Kalmar län måste samordnas med intilliggande län 
eftersom naturen inte följer några administrativa gränser. Luft och vatten rör sig 
över stora områden och under en lång tid. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss av revidering av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen. 
ISSN 0348-8748: Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016.  
Remissvar – Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen. 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-05-17 § 55 
att ta remissvaret angående revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för 
miljömålen som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar angående revidering av 
Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen, och översända det till Länsstyrelsen 
Kalmar län 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som Emmaboda kommuns eget svar överlämna Bygg- och miljönämndens 
remissvar gällande revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen, och  
översända det till Länsstyrelsen Kalmar län.  
____ 
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C) yrkar att följande yttrande lämnas in som kommunens svar till 
Länsstyrelsen Kalmar län.  
Yttrande: 
En del åtgärder anses inte beröra Emmaboda kommun, då de specifikt handlar om 
kust, skärgård och hav. Över dessa åtgärder avstår Emmaboda kommun från att 
yttra sig. 
 
Emmaboda kommun motsätter sig följande punkter/åtgärder: 
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- Nr 4: Kulturmiljöprogram har fått användningsområdet ”stoppa 
utvecklingen”. Emmaboda kommun ser därför hellre att andra verktyg 
används för att skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer. 

- Nr 17: Den del av åtgärden som innebär inskränkning i valfriheten ”…samt 
ha några dagar per månad då bara vegetarisk kost erbjuds…”. Detta 
inskränker valfriheten och kan anses stå emot målen om öppna landskap och 
biologisk mångfald. 

- Nr 22: Den del som handlar om dubbdäck ”…och minskad användning av 
dubbdäck i syfte att minska utsläpp av hälsoskadliga ämnen och partiklar.” 
Då detta kan inverka negativt på trafiksäkerheten. 

- Nr 41: Den del som innebär ökat strandskydd ”…som strandskydd…”  
 
Punkterna/åtgärderna nedan har vi synpunkter på: 
Punkt nr 23. Vi ifrågasätter vad syftet egentligen är. I texten skrivs om att byta 
vedeldning mot exempelvis värmepump (sida 11). Emmaboda kommun 
ifrågasätter om detta är lämpligt, då elkonsumtionen förväntas ökat kraftigt i 
Sverige de närmsta 20 åren. 
 
Vatten och miljöer vid vatten - Inom temaområdet Vatten och miljöer vid vatten 
finns synpunkter. Under åtgärd nr. 57 står Kartlägga grundvattenkvaliteten i 
enskilda brunnar. Huvudaktör är kommun och fastighetsägare och det ska ske 
genom att få regelbundet, varje år sammanställning från kommunerna gällande 
antal provtagningar samt provresultat. Vilka parametrar är man intresserad av? Är 
det tänkt att man ska kartlägga utifrån de parametrar som analyseras idag? Då det 
ingår ett visst antal parametrar i ett analyspaket för dricksvattenprov som är 
upphandlat sedan innan. Hur ska sammanställningen ske? Idag är det inte säkert 
att kommunerna gör någon sammanställning av antal prov och provresultat.  
 
Miljögifter- Även under temaområdet miljögifter är en åtgärd att göra 
hälsorelaterad miljöövervakning i form av mätning av miljögifter i enskilda 
brunnar (nr 32), där länsstyrelsen står som huvudaktör kommer det göras någon 
samkörning av provtagning tillsammans med kartläggningen av 
grundvattenkvaliteten i enskilda vattenbrunnar?  
 
God bebygg miljö - Inom temaområde God bebygg miljö skriver man i punkt 122 
”öka antalet skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom inventeringar och 
identifiering i planarbetet. En del i arbetet skulle kunna vara att kontakta och 
lämna information till fastighetsägare om värdet av permanent boende i 
förhållande till hus som står tomma. 
 
Ytterligare en synpunkt inom åtgärdsområdet inom God bebyggd miljö är att 
kommunerna bör verka för informations- och tillsynsinsatser som syftar till att 
radonmätningar utförs i samtliga bostäder. 
 
Propositionsordning 
Att lämna in Bygg- och miljönämndens yttrande mot att lämna in Johan Jonsson 
(C) förslag till yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län.  
Ordförande finner att Johan Jonsson (C) yrkande bifallits. 
____ 
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Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta Johan Jonsson (C) yttrande ovan som Emmaboda kommuns svar, och  
översända det till Länsstyrelsen Kalmar län.  
____ 
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§ 88 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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§ 89 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. 
____ 
 
 
  



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-06-08 45 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 90 Dnr KS/2021:249 
 
Policy mot korruption, mutor och jäv 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell policy togs i kommunfullmäktige 2016-04-11, 
därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
 
Förvaltningens förslag 
Vid revidering av befintlig policy har mindre uppdateringar genomförts för att 
vara aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse policy mot korruption, mutor och jäv 
Förslag på reviderad policy mot korruption, mutor och jäv 
Gällande policy mot mutor, jäv och korruption 
____ 
 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta reviderad policy mot korruption, mutor och jäv.  
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det ska 
föras in om utbildning och att det även gäller för förtroendevalda.  
 
Johan Jonsson (C) och Per Adolfsson (S) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas (S) 
yrkande.  
____ 
 
Propositionsordning: 
Ska ärendet avgöras idag mot att återremittera ärendet 
Ordförande finner att ärendet ska återremitteras 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras med motiveringen att det ska föras in om utbildning och 
att det även gäller för förtroendevalda. 
____ 
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§ 91 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 mars 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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§ 92 Dnr KS/2021:153 
 
Remiss – Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program 
 
Bakgrund 
Etableringen på arbetsmarknaden efter avslutade gymnasiestudier ligger på en 
lägre nivå för studerande på högskoleförberedande program jämfört med 
studerande på yrkesförberedande program. Syftet med förslagen i denna remiss är 
att ge studerande på högskoleförberedande program möjlighet till en bättre 
koppling till arbetsmarknaden och olika yrken genom att dessa program ska kunna 
innehålla yrkesinriktade kurser och arbetsplatsförlagd utbildning.  
 
Förslagen presenteras i en så kallad departementspromemoria som är en utredning 
med förslag som tas fram inom regeringskansliet. Emmaboda kommun är en av de 
kommunala skolhuvudmän som är remissinstans och bildningsnämnden har fått 
möjlighet att lämna yttrande till det remissvar som kommunstyrelsen ska avlämna. 
 
Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att försöksverksamhet ska kunna inledas efter särskilt beslut. 
Förslagen inriktas mot gymnasieskolans ekonomiska program där en särskild 
handelsinriktning är föreslagen. Vidare innehåller utredningen dels förslag på hur 
en försöksverksamhet ska regleras i olika styrdokument, samt dels vilka olika 
konsekvenser förslaget får i fråga om exempelvis ekonomiska konsekvenser för 
skolhuvudman eller hur de studerandes examendokument ska hanteras. 
 
Yttrande 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att se positivt på utredningens 
förslag. Bildningsförvaltningen delar utredningens beskrivning och analys och ser 
positivt på att högskoleförberedande program i större utsträckning kan kopplas 
samman med arbetsmarknaden och olika yrken. Gymnasieskolans program inom 
ekonomi bör vara det som ligger närmast till hands för genomförandet av en 
försöksverksamhet. 
 
Deltagande skolhuvudmäns extra kostnader för att utveckla och genomföra 
utbildningen bör särskilt beaktas vid genomförandet av försöksverksamheten. En 
försöksverksamhet bör vara kostnadsneutral så att eventuella extra kostnader inte 
drabbar övriga elever på en skolenhet. Vidare bör det säkerställas att de elever 
som går utbildningen får en examen som tydligt anger förutsättningarna för 
fortsatta studier.  
 
Bildningsnämnden beslutade 2021-05-27 § 49 
att ta remissvaret angående försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program till sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen att fastställa detta remissvar angående 
försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program och 
översända det till Utbildningsdepartementet  
____ 
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som eget svar på remiss – ”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program” översända Bildningsnämndens remissvar till 
Utbildningsdepartementet.  
____ 
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§ 93 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  
 
Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar: 
att Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås får bedriva sotning i egen regi, 
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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 Johnssons (C) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Jonssons (C) yrkande. 
____ 
 
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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§ 94 Dnr KS/2020:400 
 
Samrådsremiss för anläggning av faunaåtgärder på Väg 25 delen Växjö-
Hovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla i Växjö, Lessebo och Emmaboda 
kommuner, Kronobergs och Kalmar län. 
 
Bakgrund 
Trafikverket har inkommit med samrådsremiss för anläggning av faunaåtgärder på 
väg 25 delen Växjö-Hovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla i Växjö, Lessebo 
och Emmaboda kommuner, Kronobergs och Kalmar län.  
 
Remissen är översänd till samhällsutvecklingsavdelningen för synpunkter. 
Förslag till remissvar på samråden har inte varit möjligt för beslut i 
Kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådsremiss faunaåtgärder på väg 25 Lessebo-Eriksmåla 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att uppdra till Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om svar från Emmaboda 
kommun på Samrådsremiss för anläggning av faunaåtgärder på Väg 25 delen 
Växjö-Hovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla i Växjö, Lessebo och 
Emmaboda kommuner, Kronobergs och Kalmar län. 
 
att Kommunstyrelsen informeras om svaret vid sammanträdet som följer efter  
Arbetsutskottets sammanträde.  
____ 
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§ 95 Dnr KS/2021:227 
 
Remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 28, Kalmar län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:250) om 
hastighetsbegränsning på väg 28 i Kalmar län. 
 
Bakgrund 
Trafikverket har inkommit med remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 
28, Kalmar län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:250) om 
hastighetsbegränsning på väg 28 i Kalmar län. 
Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter 
 
Remissen är översänd till samhällsutvecklingsavdelningen för synpunkter. 
Förslag till remissvar på samråden har inte varit möjligt för beslut i 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya föreskrifter för väg 28, Kalmar län 
Trafikföreskrift – förslag 
Konsekvensutredning till förslag till hastighetsföreskrifter väg 28, Kalmar lan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att uppdra till Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om svar från Emmaboda 
kommun på Remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 28, Kalmar län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:250) om 
hastighetsbegränsning på väg 28 i Kalmar län. 
 
att Kommunstyrelsen informeras om svaret vid sammanträdet som följer efter  
Arbetsutskottets sammanträde.  
____ 
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§ 96 Dnr KS/2021:235 
 
Remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 25, Kalmar län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter (TRVTFS 207:17) om 
hastighetsbegränsning på väg 25 i Kalmar län. 
 
Bakgrund 
Trafikverket har inkommit med remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 
25, Kalmar län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (TRVTFS 207:17) 
om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kalmar län. 
Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter 
 
Remissen är översänd till samhällsutvecklingsavdelningen för synpunkter. 
Förslag till remissvar på samråden har inte varit möjligt för beslut i 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till nya föreskrifter för väg 25, Kalmar län 
Trafikföreskrift – förslag 
Konsekvensutredning till förslag till hastighetsföreskrifter väg 25, Kalmar lan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att uppdra till Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om svar från Emmaboda 
kommun på Remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 25, Kalmar län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter (TRVTFS 207:17) om 
hastighetsbegränsning på väg 25 i Kalmar län. 
 
att Kommunstyrelsen informeras om svaret vid sammanträdet som följer efter  
Arbetsutskottets sammanträde.  
____ 
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§ 97 Dnr KS/2021:10 
 
Meddelanden 
 
M1 § 21- Länsstyrelsens inspektion 2021 
M2 Svar på remissen Tillgänliga stränder - ett mer differentierat strandskydd 
M3 Årsrapport Elnät 2020 
M3 Årsrapport Fjärrvärme 2020 
M4 Protokoll Elnät 20210415 signerat 
M4 Årsstamma Elnät 15 april 2021 inkl bilagor 
M5 Protokoll Energi 20210415 signerat 
M5 Årsstämma Energi 15 april 2021 inkl bilagor 
M6 Bolagsstämma EBA 20210422 
M6 Protokoll Styrelsemöte EBA 2021-04-22 
M7 BIN 2021-04-29 § 37 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
M8 Protokoll styrelse kfkl 210506 signed 
M9 Avsiktsforklaring bilda Leaderomrade 2023-2027 Kommuner 
M9 Avsiktsforklaring SydostLeader undertecknad Emmaboda kommun 
M10 Information om inkop av nya Krosatag 
M10 Region Kalmar lan Information nya tag 
M11 Arsredovisning KFKL 2020 signed 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 68 V1 § 68 V2 § 68 V3 

       
   Ja     Nej   Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
1 C Johan Jonsson  X   X   X  
2 M Emma Åhlander Hansson  X   X   X  
3 M Leif Karlsson  X   X   X  
4 C Bo Sunesson  X   X   X  
5 B-A Bo Eddie Rossbol  X   X   X  
6 KD Gull-Britt Hellborg  X   X   X  
7 SD Martin Henriksson  X   X   X  
8 S Maria Ixcot Nilsson X   X   X   
9 S Per Adolfsson X   X   X   
10 S Annika Karlsson X   X   X   
11 S Jarkko Pekkala X   X   X   
12 S Marie-Louise Eddegård X   X   X   
13 S Jan-Olof Jäghagen X   X   X   
            
   6 7 - 6 7 - 6 7 - 
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