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Närvaroförteckning 
 Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Ann-Marie Fagerström (S)  N 
2 Maria Ixcot Nilsson (S)  N 
3 Sten Olof Johansson (M)  N 
4 Bo Sunesson (C)  N 
5 Per Sigvardsson (S)  N 
6 Vakant (SD) - - 
7 Per Adolfsson (S)  N 
8 Emma Åhlander Hansson (M)  N 
9 Johan Jonsson (C)  N 
10 Gunvor Karlsson (S)  N 
11 Jan-Olof Jäghagen (S)  N 
12 Ann Helene Jonsson (M)  N 
13 Nicke Grozdanovski (V)  N 
14 Erik Fors (S)  N 
15 Anja Karlsson Granlund (C) Kent Göran Karlsson N 
16 Vakant - - 
17 Bo Eddie Rossbol (S)  N 
18 Susanne Gustavsson (S) Annika Karlsson N  
19 Inger Bark-Lagergren (MP)  N 
20 Leif Karlsson (M)  N 
21 Dan Bondesson (S)  N 
22 Marina Skoglund (C) Karin Rask N 
23 Gullvi Dahllöf (S)  N 
24 Gull-Britt Hellborg  N 
25 Stefan Nyström (M)  N 
26 Stig-Ove Andersson (S) Maj-Britt Andersson N 
27 Alexander Fransson (SD) - F 
28 Marie-Louise Eddegård (S)  N 
29 Rune Magnusson (C)  N 
30 Flemming Jörgensen (S) Zeljka Krajinovic N 
31 Josefin Edvardsson-Källqvist (V) - F 
32 Eva Regin-Johnston (M)  N 
33 Ingrid Adolfsson (S)  N 
34 Dragan Pavlovic (S)  N 
35 Lars-Olof Hellborg  N 
36 Christer Jonsson (C)  N 
37 Berthold Andersson (M)  N 
38 Eva-Lena Gotthardsson (S)  N 
39 Vakant - - 
40 Christer Norrby (S)  N 
41 Jette Noor Lehrmann Madsen (MP)  N §§ 121-140 
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Innehållsförteckning 
 
§ 120 Besvarande av Medborgarförslag – Inom kommunpolitiken skall mer  
 information flöda. 
§ 121 Förvärv av Mikaelsgården 
§ 122 Besvarande av Motion – Publicering av handlingarna till  
 kommunfullmäktige på kommunens hemsida 
§ 123 Återremiss Besvarande av motion – Utbildning i föreningskunskap i  
 skolan 
§ 124 Återkoppling Besvarande av motion – försäljning nattisplatser annan  
 kommun 
§ 125 Delårsrapport 2017 
§ 126 Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 1 januari –  
 31 augusti 2017  
§ 127 Plan för hantering av extraordinär händelse i Emmaboda kommun 
§ 128 Reglemente krisledningsnämnd för Emmaboda kommun 
§ 129 Remiss – Naturvårdsverkets förslag till ändringar i  
 industriutsläppsförordningen (2013:250) med anledning av ändrade  
 BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser  
 inom den kemiska industrin samt icke-järnmetallindustrin 
§ 130 Valdistriktsindelningen vid valen 2018 
§ 131 Ny Taxabilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och  
 hälsoskydd 
§ 132 Detaljplan Lars Gullinsväg 
§ 133 Bidragsansökan från Bromboda bygdegårdsförening 
§ 134 Förändring av upphandlings- och inköpspolicyn för Emmaboda  
 Koncernen 
§ 135 Avsägelse av uppdrag – Marie Gunnarsson  (S)  
§ 136 Avsägelse av uppdrag – Terttu Brunzell (MP)  
§ 137 Fyllnadsval efter Ann-Charlotte Filipsson (C) som ordinarie ledamot i 

Socialnämnden 
§ 138 Fyllnadsval efter Börje Ullström (C) som ersättare i Bygg- och 

miljönämnden 
§ 139 Fyllnadsval efter Börje Ullström (C) som ersättare i Teknik- och 

fritidsnämnden 
§ 140 Frågor och svar  
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§ 120 Dnr KS/2016:417 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Inom kommunpolitiken skall mer 
information flöda. 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag KS/2016:417 har inkommit till kommunen med förslag att 
”Inom kommunpolitiken skall mer information flöda. 
 
Sammanfattning 
Emmaboda kommun har som ambition att alltid låta information vara väl 
förankrad och kommunicerad till berörda för så bra beslut som möjligt. Viktigt är 
dock att det ligger ett ansvar på alla och en var att ge och ta emot information. 
 
Kommunledningskontorets informationsavdelning arbetar ständigt med förbättring 
av både den interna och externa kommunikationen som gäller för kommunen 
generellt. Det kan handla om hur kommunen meddelar sig via olika traditionella 
medier som tidning, radio och tv som på kommunens egna webbplats och 
facebook. 
I dagens informationssamhälle ökar kraven och behoven av korrekt 
kommunikation, internt som externt. Kommunikation sker överallt i 
verksamheterna och ute i samhället och då i en mängd olika former så som möten, 
besök, mail, webb, sociala medier, informationsmaterial, marknadsföring mm. 
Det är viktigt att vara tydlig i kommunikation och att vi förstår våra målgrupper 
samt på vilket sätt vi når dem.  
Ambitionen är att ärendehanteringen ska vara så transparant som det är möjligt. 
Både förtroendevalda och tjänstemän finns tillgängliga om någon vill ställa frågor 
kring beslut, pågående ärenden eller lämna synpunkter.  
Kontakuppgifter finns att hitta via kommunens hemsida www.emmaboda.se eller 
kan de fås av kommunens besökscentra eller kansliavdelning. 
 
Om beslut gäller någon enskild som är part i ett ärende finns lagar och 
förordningar att följa. Om något beslut går emot den enskilde finns som regel 
möjligheten att överklaga beslutet.  
 
De politiska beslut som tas i kommunen ska följa de lagar, förordningar etc. som 
kommunen har att ta hänsyn till. Kommunen arbetar med att förbättra och 
säkerställa att informationen är, som det önskas i Medborgarförslaget, realistisk 
och har sakliga politiska förslag och beslut. Att besluten ska gynna invånare är 
alltid ambitionen men kan påverkas av andra beslut, lagstiftning eller situationer 
som kommunen inte själv kan påverka.  
 
Alla nämnder i Emmaboda kommun har ett reglemente som beskriver vilken 
verksamhet de ska bedriva och ansvara för åt kommunfullmäktige. Samma gäller 
de helägda bolagen och räddningstjänstförbund som arbetar efter kommunens 
ägardirektiv.  

http://www.emmaboda.se/
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Ärenden handläggs av den eller de myndigheter, bolag och förbund som har 
uppdrag att sköta verksamheten. Ett ärende kan påverka flera eftersom uppdragen 
kan skilja sig i att vara verkställare eller den som ska göra tillsyn.  
 
I kommunallagen står det att bl.a. en nämnd får väcka ärenden hos 
kommunfullmäktige. Till ärendet ska även förslag till beslut finnas med från 
exempelvis Teknik- och fritidsnämnden som anses vara en form av facknämnd 
med särskild kompetens och kunskap. Nämnden ska i detta läge med sin särskilda 
kompentens vara ett stöd till kommunfullmäktige. Inför beslut ska alltid förslag 
till beslut baseras på relevant fakta. I princip ska alla ärenden som ska till 
kommunfullmäktige beredas av kommunstyrelsen som har möjlighet att yttra sig 
och komma med eget förslag till kommunfullmäktige. Det innebär att teknik- och 
fritidsnämnden förslag till beslut granskas av kommunstyrelsen innan ärendet går 
vidare till kommunfullmäktige. 
 
Vad gäller ärende KS 2016:159 beslutade Kommunfullmäktige 2017-02-13 § 2 att 
medborgarförslag KS 2016:159 slås ihop med medborgarförslag KS 2016:418 för 
att besvaras som ett medborgarförslag senast vi Kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2017. Detta meddelades även förslagställarna. 
Kommunfullmäktige beslutade vidare 2017-06-12 § 67 att återremittera ärendet 
med motiviveringen att en möjlig placering av biblioteket i Boda glasbruk kan 
vara i The glass Factory och ska utredas av Bildningsnämnden och Teknik- och 
fritidsnämnden i samverkan.  
De uppdras att återkomma med svar senast sista Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 2017 innehållande förslag med kostnads och 
konsekvensanalys. 
Ärendet är således inte avslutat ännu. Sista Kommunstyrelse är 28 november 2017 
och sista Kommunfullmäktige är 18 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 
KS_2016_417-Medborgarförslag Inom kommunpolitiken mer info flöda 
Tjänsteskrivelse - besvarande Medborg förslag inom politiken mer info flöda 
____ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIG BESLUTAR 
 
att se positivt till medborgarförslaget och beakta det i de delar där kommunen i 
sin hantering inte frångår vad som sägs i gällande lagar och förordningar 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
____ 
 
Yrkanden  
Ann-Marie Fagerström (S) yrkar bordläggning av ärendet med motiveringen att 
alla förslagsställare inte bjudits in till dagens sammanträde. 
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Propositionsordning 
Om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta att ärendet bordläggs.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIG BESLUTAR 
 
att ärendet bordläggs med motiveringen att alla förslagsställare inte bjudits in till 
dagens sammanträde. 
____ 
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§ 121  Dnr KS 2017:485 
 
Förvärv av Mikaelsgården 

 
Bakgrund 
Svenska kyrkan har ställt frågan till Emmaboda kommun om eventuellt köp av 
Mikaelsgården, Emmabo 1:408, Sandgatan 10 i Lindås. Kommunchef och 
ekonomichef har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ställningstagande 
till eventuellt förvärv. 
 
Sammanfattning 
Fastigheten är på 8817 m2. Gällande detaljplan är från 1969 och avser allmänt 
ändamål. En genomgång av fastigheten har gjorts 2017-10-02 av tekniska 
förvaltningen. En behovsin-ventering har gjorts av lokalerna från bildnings- och 
socialförvaltningens sida. 
 
Socialförvaltningen anser att det är en bra idé att köpa Mikaelsgården för 
utveckling av träff-punkten i Lindås. Till hösten ska ändå hemtjänsten i Lindås 
byta lokal till en i Emmaboda och vara tillsammans med Emmaboda södra. Så 
hemtjänstens närvaro är inte längre en anledning att vara kvar. Socialförvaltningen 
upptar 2 lägenheter som skulle kunna göras om till bostäder igen. 
 
Bildningsförvaltningen har i maj 2017 69 barn inskrivna i verksamheten. 
Årsgenomsnittet för hela 2017 är 65 inskrivna barn. Motsvarande genomsnitt de 
tre senaste åren 2016 - 56 inskrivna barn, 2015 - 51 inskrivna barn och 2014 - 50 
inskrivna barn. Vid analys och bedömning av födelsetal kan det bli upp mot 75 
barn som våren 2018 kan efterfråga barnomsorg. Den allmänna trenden är att fler 
barn, högre andel av en årskull efterfrågar barnomsorg och de har längre 
genomsnittlig vistelsetid. Det är mycket svårt att göra en kvalificerad bedömning 
om behovet av barnomsorg på 3-5 års sikt. De barnen är ju inte födda idag utan 
helt beroende på kommande födelsetal och inflyttning av barnfamiljer. Det finns 
dock inget som tyder på att trenden skulle brytas vad gäller andel av barn som 
efterfrågar barnomsorg och antal timmar per vecka som barnen är på förskola.  
 
Den samlade bedömningen är att efterfrågan på barnomsorg kommer att ligga kvar 
på den högre nivån. En utbyggd barnomsorgsverksamhet med fler platser i Lindås 
kan lösa barnomsorgen för andra delar av kommunen. Det är just nu få lediga 
platser inom övriga förskolenheter. Målet är att alltid erbjuda plats i den närmaste 
förskolan ur barnen och föräldrarnas perspektiv. Om det är fullt eller lång kötid 
kan det vara en lösning på kort sikt att det kan erbjudas plats på annan förskola i 
kommunen. Utöver det ökade antalet barn och ökade antalet barntimmar är det fler 
barn med särskilda behov i verksamheten. Det kan handla om olika typer av 
funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska, som ofta kräver mer resurser 
både i form av personal och lokaler. För att verksamheten ska fungera för alla är 
tillgängliga lokalutrymmen en viktig faktor. 
 
Mot bakgrund av denna situation arbetar förvaltningsledning, förskolechefer och 
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verksamheten med att utveckla organisationen och lokalutnyttjandet. Vi har en 
dialog med representanter från föräldraföreningen i Lindås. De alternativ som vi 
arbetar med är att använda Gula skolan i Lindås för de äldre förskolebarnen under 
tider på dagen när det inte är fritidshemsverksamhet i dessa lokaler. Det blir 
möjligt från hösten 2017, vecka 44 då andra lokaler i centrala Emmaboda 
beräknas vara tillgängliga. Vi gör också en analys och bedömning av om och hur 
post och bankhuset i Lindås kan användas för barnomsorgsverksamhet. 
Bedömningen är att dessa lokaler samt utemiljö kräver stora anpassningar för att 
fungera bra för förskoleverksamhet. Det är med all säkerhet helt möjligt att 
anpassa men det är en resursfråga. 
 
Ur barnomsorgens perspektiv är Mikaelsgården det bästa alternativet. 
Bildningsnämnden har drivit förskoleverksamhet, från oktober 2014 till och med 
årsskiftet 2016/2017, i dessa lokaler med två avdelningar för äldre barn (4-5 år) 
och en småbarnsverksamhet (1-åringar). Lokalerna var lätta att anpassa och 
utnyttja och utemiljön fungerar bra med avgränsningar och möjlighet till uppsikt 
över barnen när de leker utomhus. Eftersom det har drivits 
barnomsorgsverksamhet i lokalerna nyligen (till dec. 2016) är bedömningen att det 
är relativt enkelt att komma igång med verksamhet. Bildningsförvaltningen ser 
bara fördelar om det  också finns annan verksamhet i lokalerna från tex 
socialförvaltningen. 
Sammanfattningsvis finns följande för- och nackdelar för kommunen. 
  
 
 
 
 

  
 
 
 

Verksamhet – fördelar 
 
 Ökade driftskostnader Verksamhetsutveckling 
 Ansträngd likvidietet Fler bostäder 
  Levande samhälle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet - nackdelar 

 

Ekonomi-
positiv 
påverkan 

Ekonomi- 
negativ 
påverkan 
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Översiktliga ekonomiska effekter, tkr per år 

Kalkyl 2017-06-09 Kalkyl 2017-10-03 Kalkyl 2017-10-03  Slutkalkyl 
tillfälligt bygglov permanent bygglov  2017-10-06

Drift, tkr
El, värme, vatten 145 150 150 150
Löpande underhåll, 50 kr/m2 33 33 33 33
Städning, 700kr/m2 456 456 456 400
Kapitalkostnad* 40 178
Vaktmästeri 28 28 28
Yttre skötsel 143 143 143
Minskade hyreskostnader -120 -120

554 810 810 812

Investering, tkr
Inköpspris, fastighet 200 300
Rep. ventilation, fönster mm 400 400 600 600
Verksamhetsanpassning 200
Byggåtgärder 1 100 1 700 1 700
Vatten - värme 200 200 200
Styr 200 200 200
Oförutsett 400 550 550

800 2 300 3 250 3 550
*) Genomsnittlig avskrivning, 20 år

 
Kommentarer 
Socialförvaltningen har idag träffpunktsverksamhet i två lägenheter i Lindås och 
ser möjlighet att utveckla verksamheten genom en flytt av verksamheten till 
Mikaelsgården. Socialförvaltnings flytt möjliggör att EBA kan göra iordning 
lägenheterna och hyra ut dem.  
Bildningsförvaltningen har utökat behov av lokaler till förskoleverksamhet och ser 
positivt på att nyttja Mikaelsgården.  
Båda förvaltningarna ser positivt på att bedriva sina respektive verksamheter i 
gemensamma lokaler. 
Finansiering av inköp och iordningställande av lokaler finansieras av likvida 
medel. I dagsläget finns behov inom tekniska förvaltningens verksamhet som gör 
att investeringsbudgeten är ansträngd.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Mikaelsgården 
Mikaelsgården - kostnadskalkyl 
Köpekontrakt - Mikaelsgården 
____ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att förvärva fastigheten Emmabo 1:408 i Emmaboda kommun enligt 
köpekontrakt,  
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daterad 2017-10-10 
att avsätta 3 550 tkr i investeringsbudget 2017. Finansiering sker via likvida 
medel 
att teknik och fritidsnämndens driftbudget 2018 tillförs 258 tkr. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2017-10-10 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar att ärende återremitterar för att efterfråga 
lokalförslag som Emmaboda Fastighets AB kan tänkas ha. 
 
Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar bifall till KS förslag. 
 
Propositionsordning 
Om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen kommer besluta om ärendet idag. 
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Sten-Olof Johansson (M) förslag 
Utfall votering, Ja 7 röster, Nej 6 röster 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att förvärva fastigheten Emmabo 1:408 i Emmaboda kommun enligt 
köpekontrakt,  
daterad 2017-10-10 
 
att avsätta 3 550 tkr i investeringsbudget 2017. Finansiering sker via likvida 
medel 
 
att teknik och fritidsnämndens driftbudget 2018 tillförs 258 tkr. 
____ 
 
Reservering vid Kommunstyrelsen 2017-10-10 
Sten-Olof Johansson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Johan Jonsson (C), Bo 
Sunesson (C), Gull-Britt Hellborg (KD), Alexander Fransson (SD) till förmån för 
yrkandet som inte bifallits. 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C), Ann-Marie Fagerström (S), Sten-Olof Johansson (M), Nicke 
Grozdanovski (V), Jan-Olof Jäghagen Inger Bark-Lagergren (MP), (S), Eva 
Regin-Johnston (M), Leif Karlsson (M) och Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
____ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att förvärva fastigheten Emmabo 1:408 i Emmaboda kommun enligt 
köpekontrakt, daterad 2017-10-10 
 
att avsätta 3 550 tkr i investeringsbudget 2017. Finansiering sker via likvida 
medel 
 
att teknik och fritidsnämndens driftbudget 2018 tillförs 258 tkr. 
____ 
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§ 122 Dnr KS/2016:444 
 
Besvarande av Motion – Publicering av handlingarna till 
kommunfullmäktige på kommunens hemsida 
 
Bakgrund 
Motion KS/2016:444 har från fullmäktigeledamot Johan Jonsson (C) inkommit 
till kommunen med förslag om ”Publicering av handlingarna till 
kommunfullmäktige på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning 
Emmaboda kommun arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten av 
handlingar och ärenden som ska till nämnder, styrelse och fullmäktige. En del i 
arbetet består i att tillgängliggöra handlingar till de förtroendevalda som har någon 
plats i kommunens fullmäktige, styrelser, nämnder och direktion. Fram till idag 
har arbetet skett genom appen GoodReader. Denna app kommer inte att 
uppdateras. Varför vi står inför en ny utmaning. Kansliavdelningen, IT-
avdelningen och informationsavdelningen tittar för närvarande på olika lösningar 
för den bästa och säkraste hanteringen som Emmaboda kommun klarar av att 
hantera. I detta arbete ingår även Ledningsgruppens undergrupp Ärendegruppen. I 
den finns representanter så som registratorer, sekreterare, IT-handläggare och 
arkivarie. Dessa är representanter för alla kommunens nämnder. De har som 
uppgift att bl.a. arbeta för en effektiv och säker ärendehanteringskedja.  
 
Att publicera handlingar på kommunens hemsida www.emmaboda.se har det 
funnits tankar kring under en längre tid. Det finns kommuner som publicerar sitt 
diarium och gör det sökbart. Sökbarheten innebär bl.a. att den som söker får fram 
Ärendemeningar och handlingsnamn. De kan då begära ut handlingarna av 
kommunen. Innan en handling lämnas ut ska det göras en prövning. Handlingar 
kan efter det lämnas ut antingen i sin helhet, maskas (vissa delar överstrykes) eller 
lämnas den inte ut. I sistnämnda blir det ett skriftligt på begäran då med 
besvärshänvisning. I denna ska lämnas en motivering till avslaget. 
 
Det är mycket viktigt att kommunen kan säkerställa att alla handlingar vi hanterar 
ordnas, sorteras och förvaras så att kommunen bl.a. följer Offentlighet och 
sekretsslagen. Det innebär att allt som ska publiceras, lämnas ut och visas måste 
först granskas. Om det är en prioritering kommer det krävs nya resurser för att 
säkerställa att kommunen inte brister i sin hantering.  
 
Emmaboda kommun med den befolkningsmängd som finns måste precis som 
andra kommuner hushålla med sina resurser. Mindre kommuner ska som större 
kommunen sköta lika många verksamheter men med mindre resurser. Ambitionen 
är att vara den öppna och välkomnande kommunen som Emmaboda står för. De 
administrativa resurser som finns idag ska täcka många områden förutom 
kärnverksamheterna.  
 

http://www.emmaboda.se/
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Kommunledningskontoret bedömning är att idag finns inte den möjligheten att 
säkerställa att alla handlingar som skulle publiceras inte innehåller någon 
sekretess.  
Arbetet med olika digitala lösningar pågår idag och är under utredning. Det gäller 
även publicering av diariet på kommunens hemsida. Skulle det finnas möjlighet 
att publicera handlingarna och samtidigt finnas tillräckliga resurser kan ärendet 
om publicering ånyo aktualiseras igen. 
 
Beslutsunderlag 
KS_2016_444-Motion Publicering av handlingarna till kommunfullmäktige 
hemsida 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av Motion Publicering av handlingarna till 
kommunfullmäktige 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIG BESLUTAR 
 
att se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga 
arbete gällande digitala lösningar för hantering av handlingar 
 
att därmed anse motionen som besvarat. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2017-10-10 
Johan Jonsson (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen  
att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse  
att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen 
att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen 
att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut. 
 
Bo Eddie Rossboll bifall Ks 
 
Bo Sunesson (C) och Gull-Britt Hellborg (KD) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen kommer besluta om ärendet idag. 
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Johan Jonsson (C) förslag 
Utfall votering, Ja 7 röster, Nej 3 röster, Avstår 3 röster 
____ 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIG BESLUTAR 
 
att se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga 
arbete gällande digitala lösningar för hantering av handlingar 
 
att därmed anse motionen som besvarad. 
____ 
 
Reservering vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-10 
Johan Jonsson (C), Bo Sunesson (C) och Gull-Britt Hellborg (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Johan Jonsson (C) yrkande som inte bifallits. 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen  
att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse 
att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen 
att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen 
att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut. 
 
Rune Magnusson (C) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) yrkande. 
 
Mötet ajourneras 19:45 – 19:53 
 
Inger Bark-Lagergren (MP) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) yrkande. 
 
Ann-Marie Fagerström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle. 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta om ärendet idag. 
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Johan Jonsson (C) förslag 
Utfall votering, Ja 19 röster, Nej 17 röster 
 
Då det enligt kommunallagen enbart krävs en tredjedel av ledamöterna för att 
rösta för en återremiss, s.k. Minoritetsåterremiss, innebär voteringen att ärendet 
återremitteras. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att återremittera ärendet med motiveringen  
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att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse 
att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen 
att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen 
att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut. 
____ 
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§ 123 Dnr KS/2016:258 
 
Återremiss Besvarande av motion – Utbildning i föreningskunskap i skolan 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet har 2016-05-16 inkommit med motion med förslag att 
föreningskunskap införs i den schemalagda undervisningen eller i projektform. 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande. 
 
Motionen remitterades till Bildningsnämnden för yttrande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-15 § 55 att återremittera motion Dnr 
KS/2016:258 ”Utbildning i föreningskunskap i skolan” med motiveringen att 
motionen inte besvarats och behöver därför utredas rätt. 
 
Bildningsnämnden har inkommit med nytt yttrande och beslutade 2017-09-
14 § 85 att besvara motionen i enlighet med redovisad tjänsteskrivelse från 
bildningschefen.  
 
Bildningsnämndens synpunkter. 
”Kunskap om organisation och demokrati är centrala i skolans läroplan och ett  
av huvuduppdragen. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på (Skollagen 2010:800).  
 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
Undervisning ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 
elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. 
 
I ämnet samhällskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. 
Det gäller såväl de individuella som kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, 
samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal 
till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
 
Motionens intentioner är redan uppfyllda i skolans läroplan. Att införa före-
ningskunskap som eget ämne är dock inte förenligt med skolans läroplan då lokalt 
utformade kurser är förbjudet. 
 
Utöver den föreningskunskap som förmedlas inom ramen för den ordinarie 
utbildningen finns möjlighet att stimlera till lärande inom området. Det kan 
exempelvis göras inom ramen för fritidsgårdens verksamhet eller uppmana 
studieförbund att arbeta med ungdomar i studiecirkel i föreningskunskap.” 
 
Beslutsunderlag 
BIN 2017-09-14 § 85 Återremiss - Besvarande av motion utb. föreningskunskap 
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skolan 
KF 2017-05-15 § 55 Besvarande av motion – Utbildning i föreningskunskap i 
skolan 
Motion – Utbildning i föreningskunskap i skolan 
Tjänsteskrivelse motion om föreningskunskap i skolan 
BIN 2017-03-16 § 21 Remiss – Motion, utbildning – föreningskunskap i skolan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motionen med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2017-09-14 § 
85  
 
att därmed anse motionen som besvarad.  
____ 
 
Yrkanden 
Inger Bark-Lagergren (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen. 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta enligt 
Kommunstyrelsens förslag. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motionen med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2017-09-14 § 
85  
 
att därmed anse motionen som besvarad.  
____ 
 
Reservation  
Inger Bark-Lagergren (MP) 
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§ 124 Dnr KS/2016:258 
 
Återkoppling Besvarande av motion – försäljning nattisplatser annan 
kommun 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-09 § 94 
att i enlighet med Bildningsnämndens beslut 2015-09-10 § 83 avvakta med 
försäljning av nattisplatser med anledning av pågående byggnation av ny förskola 
i Emmaboda tätort samt 
 
att frågan om försäljning av nattisplatser till andra kommuner utreds när den nya 
förskolan står klar. Den nya förskolan kommer sammantaget att ha betydande 
resurser vad avser både personal och lokaler som kan innebära ett mer flexibelt 
användande än dagens organisation medger. 
 
Bildningsnämnden har handlagt ärendet och återkommit med beslut. 
 
Bildningsnämndens synpunkter 
Det bedöms i nuläget vara praktiskt möjligt att sälja platser inom kommunens 
nattbarnomsorg till andra kommuner. Ur ett barnperspektiv är det dock tveksamt  
med dubbla placeringar då barn har svårt att anknyta till för många personer. 
Att marknadsföra kommunens nattverksamhet bedöms kosta mer än nyttan av den. 
 
Beslutsunderlag 
BIN 2017-09-14 § 83 Utredning försäljning nattisplatser andra kommuner 
Motion - Sälj nattsplatser till kommunerna runtomkring 
Utredning genomförd av förskolechef Inger Friman-Olofsson och förvaltnings-
ekonom Daniel Jonsson. 
KF 2015-11-09 § 94 Besvarande av Motion – Sälj nattplatser till kommuner 
runtomkring 
 
Bildningsförvaltningen beslutade 2017-09-14 § 83 
 
att informera om men inte aktivt marknadsföra helg-/natt-/kvällsverksam- 
 heten i Emmaboda kommun till grannkommunerna. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i enlighet med Bildningsnämndens beslut 2017-09-14 informera om men inte 
aktivt marknadsföra helg-/natt-/kvällsverksamheten i Emmaboda kommun till 
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grannkommunerna. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2017-10-10 
Johan Jonsson (C) yrkar  
att Emmaboda kommun ska marknadsföra barnomsorg på obekväma tider till 
grannkommunerna 
att bildningsnämnden och Kommunledningskontoret ska ansvara för 
genomförandet 
att därmed anse motionen besvarad. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), Bo Sunesson (C) och Alexander Fransson (SD) 
yrkar bifall till Johan Jonsson (C) yrkande som inte bifallits. 
 
Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Johan Jonssons (C) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Johan Jonsson (C) förslag 
Utfall votering, Ja 7 röster, Nej 6 röster. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i enlighet med Bildningsnämndens beslut 2017-09-14 informera om men inte 
aktivt marknadsföra helg-/natt-/kvällsverksamheten i Emmaboda kommun till 
grannkommunerna. 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2017-10-10 
Sten-Olof Johansson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Johan Jonsson (C), Bo 
Sunesson (C) Gull-Britt Hellborg (KD) och Alexander Fransson (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Johan Jonsson (C) yrkande som inte bifallits. 
 
Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar  
att Emmaboda kommun ska marknadsföra barnomsorg på obekväma tider till 
grannkommunerna 
att bildningsnämnden och Kommunledningskontoret ska ansvara för 
genomförandet 
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att därmed anse motionen besvarad. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Johan Jonssons (C) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Johan Jonsson (C) förslag 
Utfall votering, Ja 19 röster, Nej 17 röster. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i enlighet med Bildningsnämndens beslut 2017-09-14 informera om men inte 
aktivt marknadsföra helg-/natt-/kvällsverksamheten i Emmaboda kommun till 
grannkommunerna. 
____ 
 
Reservationer 
Sten Olof Johansson (M), Bo Sunesson (C), Emma Åhlander Hansson (M), Johan 
Jonsson (C), Ann-Helene Jonsson, Kent Göran Karlsson (C), Leif Karlsson (M), 
Karin Rask (C), Gull-Britt Hellborg (KD), Stefan Nyström (M), Rune Magnusson 
(C) och Eva Regin-Johnston (M), Lars-Olof Hellborg (L) och Berthold Andersson 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Jonsson (C) yrkande som inte 
bifallits.  
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§ 125 Dnr KS/2016:8 
 
Delårsrapport 2017 
 
Bakgrund 
Kommunens resultat efter  åtta månader är 3,9 mkr. Det är i huvudsak 
återsökningen av kostnader för ensamkommande flyktingbarn som påverkar 
resultatet positivt. Nämnder och styrelser har ett negativt utfall på 2,8 mkr och 
årsprognosen är -10,4 mkr. Nedan följer en sammanställning över nämnder och 
bolag.  
 
Nämndernas budgetavvikelse, mkr Årsprognos 201708 201608 

        
Kommunstyrelsen -0,5 -0,2 0,3 
Bygg o Miljönämnden -2,4 -1,9 0,7 
Teknik o Fritidsnämnd -0,8 0,6 3,5 
Bildningsnämnden -2 -0,6 3 
Socialnämnden -4,6 -0,6 12,2 
Summa -10,4 -2,8 19,7 
        
Emmaboda bostads AB 3,8 6,9 7,2 
Emmaboda fastighets AB 1 0,5 1,8 
Emmaboda elnät AB 6,2 4,8 2 
Möjligheternas Hus AB 0 0,3 0,9 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda - 
Torsås 0,8 0,4 -0,9 

Summa 11,8 12,9 11 
        
Totalt 1,4 10,2 30,7 
        

 
 
Nämndernas nettokostnader har de första åtta månaderna ökat med 37,5 mkr 
jämfört med samma tidpunkt i fjol. Under samma tid har skatteintäkter och 
statsbidrag ökat med 16,4 mkr. Det gör det nödvändigt att rikta en uppmaning om 
återhållsamhet till nämnder och styrelser. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2017 
Delårsrapport 2017 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2017 inklusive uppföljning 
intern- kontroll och utvecklingsmål 
 
att uppmana nämnderna att vara återhållsamma med utgifter under resterande del 
av 2017. 
____ 
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§ 126 Dnr KS/2017:786 
 
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 1 januari – 31 
augusti 2017  

 
Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbundsstyrelse som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktige-församlingar behandla 
delårsrapporten. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2017.  
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås resultat efter  åtta månader är 0,4 
mkr. Orsaken är i huvudsak ökade intäkter avseende brandskyddskontrollen. 
Årsprognosen är 0,8 mkr.  
 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås kommer lämna in 
utlåtande avseende delårsrapport 2017 inför Kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.                                                                                                                                  
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2017  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att fastställa delårsrapporten 1 januari – 31 augusti 2017 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås.  
____ 
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§ 127 Dnr KS/2017:488 

Plan för hantering av extraordinär händelse i Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) är kommunen 
skyldig att förbereda sig på och ha en plan för hur extraordinära händelser ska 
hanteras. Kommunen ska enligt samma lag fastställa en ny plan för hantering av 
extraordinära händelser för varje mandatperiod.  Kommunen är också skyldig att 
utbilda och öva de personer som ingår i krisledningsorganisationen och ska 
dessutom analysera vilka extraordinära händelser som skulle kunna inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Ärendets beredning 
Framtagande av planen grundar sig på tidigare planer, erfarenheter från hantering 
av extraordinära händelser samt Gemensamma grunder för samverkan och ledning 
vid samhällsstörningar1 framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Konsekvensbeskrivning 
Planen för hantering av extraordinära händelser och dess tillämpning syftar till att 
Emmaboda kommun ska ha en god förmåga hantera samhällsstörningar som 
påverkar kommunen och dess medborgare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Implementeringen av planen medför inga ekonomiska konsekvenser utöver 
kostnaden för den arbetstid som medarbetare, utsedda att ingå i kommunens 
krishanteringsorganisation kommer att lägga ned enligt utbildningsplan. 

Beslutsunderlag 
Plan för hantering av extraordinär händelse för Emmaboda kommun 
____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att den föreslagna planen för hantering av extraordinär händelse godkänns för 
tillämpning. 
____ 
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§ 128 Dnr KS/2017:489 

Reglemente krisledningsnämnd för Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH) har en 
kommun möjlighet att etablera en krisledningsnämnd där beslutsbefogenheter kan 
flyttas från ordinarie nämnder till krisledningsnämnden för att underlätta hantering 
av en extraordinär händelse. För krisledningsnämnden ska det finnas ett särskilt 
reglemente. 

Ärendets beredning 
Framtagande av föreliggande reglemente grundar sig på tidigare reglemente samt 
revidering av planen för hantering av extraordinära händelser. 

Konsekvensbeskrivning 
Reglementet och tillämpningen av detsamma syftar till att den politiska styrningen 
i Emmaboda kommun ska ha goda förutsättningar att skapa förutsättningar för 
hantering av samhällsstörningar, mer eller mindre omfattande och som påverkar 
kommunen och dess medborgare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Reglementet med implementeringen av densamma medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Reglemente krisledningsnämnd för Emmaboda kommun 
____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att det föreslagna reglementet för krisledningsnämnden godkänns för 
tillämpning. 
____ 
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§ 129 Dnr KS/2017:450 

Remiss – Naturvårdsverkets förslag till ändringar i 
industriutsläppsförordningen (2013:250) med anledning av ändrade BAT-
slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den 
kemiska industrin samt icke-järnmetallindustrin 

Bakgrund 
Miljö- och energidepartementet har inkommit med remiss ”Naturvårdsverkets 
förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) med anledning av 
ändrade BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser 
inom den kemiska industrin samt icke-järnmetallindustrin” 

Remissen är översänd till Bygg- och miljönämnden för yttrande. 

Bygg- och miljöenheten har till sin nämnd framfört att den på grund av tidsbrist 
inte har möjlighet att yttra sig över remissen. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2017-09-12 § 85 att inte yttra sig över 
remissen 
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Bygg- och miljönämndens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
BMN § 85 Industriutsläppsförordn. 
Remiss 
NVs författningsförslag industriutsläppsförordningen + promemorior 
Genomförandebeslut (EU) 2016 902 
Genomförandebeslut (EU) 2016 1032 
____ 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att inte lämna svar på remiss, M2017/02067/R ”Naturvårdsverkets förslag till 
ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) med anledning av ändrade 
BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den 
kemiska industrin samt icke-järnmetallindustrin” 
____ 
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§ 130 Dnr KS/2017:283 
 
Valdistriktsindelningen vid valen 2018 
 
Varje kommun skall delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om det 
inte finns särskilda skäl för något annat, skall för varje fastighet samtliga 
röstberättigade hänföras till samma valdistrikt. Om kommunen har fler än en 
valkrets för val till kommunfullmäktige, skall varje sådan krets omfatta ett eller 
flera valdistrikt.  
Ett valdistrikt skall omfatta 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 2017 är antalet röstberättigade vid riksdagsval följande 
Algutsboda 1 352 
Emmaboda södra 1 503 
Emmaboda norra 1 392 
Långasjö  713 
Lindås 1 272 
Vissefjärda 1 099 
Summa 7 331 
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. 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.  
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast den 1 
december året före det år då beslutet skall tillämpas första gången. Om det behövs 
med hänsyn till ändringar i fastighetsindelningen, får beslut om mindre ändringar i 
indelningen i valdistrikt meddelas även efter denna tidpunkt. 
Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i landets indelning i 
landsting eller kommuner får, om det behövs, bestämma att beslut om indelning i 
valdistrikt får meddelas senare än den dag som anges i §18, Vallagen (VL) kap 4 § 
16-19. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Kalmar län –Valdistriktsindelningen vid valen 2018 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att föreslå Länsstyrelsen bibehålla antalet valdistrikt för Emmaboda kommun till 
sex stycken i antalet enligt nuvarande indelning 
____ 
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§ 131 Dnr KS/2017:449 
 
Ny Taxabilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till ny taxabilaga 2 –  
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Den 1 januari 2017 genofördes ett antal ändringar i miljötillsynsförordningen (SFS 
2013:251). Ändringarna som antogs av regeringen i december 2016 finns i SFS 
2016:1188. Revidering har genomförts av taxebilagorna två och tre i Taxa utifrån 
risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 
Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut § 93 2009-11-30 om ”Taxa utifrån 
risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”.  
I beslutet ingick följande fem delar:  
 
En komplett taxa enligt förslaget består av fem delar:  
1. Taxetexten  
2. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika  
verksamheter  
3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet som är  
föremål för regelbunden tillsyn  
4. Taxebilaga 3, placering i avgiftsklass för hälsoskyddsverksamhet som är  
föremål för regelbunden tillsyn  
5. Taxebilaga 4, placering i riskkolumn och årlig tillsynstid, checklista för  
resursbedömning och resursbedömningens påverkan på tillsynsfrekvens och  
avgift  
 
Ändringarna innebär revidering av taxebilaga 2 ”placering i avgiftsklass för 
miljöfarlig verksamhet som är föremål för regelbunden tillsyn” samt taxebilaga 3 
”placering i avgiftsklass för hälsoskyddsverksamhet som är föremål för 
regelbunden tillsyn”. Taxebilaga 3 ingår nu i taxebilaga 2.  
 
Beslutsunderlag  
BMN 2017-09-12 § 81 Ny taxebilga 2 
Reviderad taxebilaga 2 
 
Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden beslutade 2017-09-
12 § 81 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad 
taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter. 
____ 
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta reviderad taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter. 
____ 
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§ 132 Dnr TFN/2016:192 
 
Detaljplan Lars Gullinsväg 

 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges möte 2016-05-16 togs beslut i kommunstyrelsens 
ärende KS/2016:192 att exploatera Lars Gullins väg. Investeringen bedömdes till 
cirka 1,7 miljoner kronor vilket skulle innebär ett tomtpris på drygt 200.000 
kronor exklusiva anslutningsavgift för el och opto. 
 
Ärendets beredning 
Tekniska kontoret har i samarbete med Emmaboda Energi AB utfört upphandling 
av projektering gällande byggandet av villagata och infrastruktur i syfte att 
därefter upphandla entreprenör för dessa arbeten. Kontrakt med Sweco har 
tecknats och projekteringen har pågått under våren/sommaren 2017. Efterhand 
som projekteringen fortsatt har svårigheter framkommit gällande möjligheten att 
exploatera Lars Gullins väg inom givna ramar. Se tjänsteskrivelsen med bilaga 1 
PM Genomförbarhet Lars Gullins väg och bilaga 2 Vägprofil. 
Parallellt med detta har avstyckning av tomter gjorts av Lantmäteriet. Denna är nu 
klar och de åtta tomterna är skapade. 
 
Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har att verkställa fattade beslut i Komunfullmäktige. Då det 
under projekteringen framkommit att kostnaden blir högre än den tidigare 
kalkylerade, vilket innebär att tomtkostnaden för köparen också blir betydligt 
högre, anser Tekniska kontoret att nytt politiskt beslut bör tas i denna fråga. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Tekniska kontoret anser att det finns en risk att tomterna förblir osålda och 
därmed riskerar kommunen att inte få tillbaka sin investeringskostnad. 
I tjänsteskrivelsen med bilaga 1 PM Genomförbarhet Lars Gullins väg finns det 
redogjort för ett antal försvårande omständigheter, varav flera är kostnads-
drivande. Tomtpriset blir, om full täckning ska nås, cirka 350.000 kronor 
exklusive anslutningsavgift för el och opto. 
Utöver tomtpriset, drabbas tänkta köpare även av höga kostnader på grund av 
berg, terrassering och lutningar.   
I dagsläget finns ingen intressent anmäld för byggnation på dessa tomter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016 anvisas 1,7 miljoner till detta projekt. 
Med ledning av hittills utförd projektering har en preliminär kostnadskalkyl tagits 
fram. Uppgörelse har träffats med Emmaboda Energi AB om fördelning av 
kostnader för projektering och för kommande entreprenad. Kommunens del 
bedöms till 2,0 miljoner kronor exklusive moms. Det tillkommer sedan 
anslutningsavgifter som kommunen måste betala till Emmaboda Energi AB i 
samband med byggandet av infrastrukturen. 
Anslutningsavgift för VA är 0,64 miljoner kronor exklusive moms och för el/opto 
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cirka 0,3 miljoner kronor exklusive moms. 
Total kostnad för kommunen blir: 
2,0+0,64 =2,64 miljoner kronor exklusive moms och exklusive anslutningsavgift 
el/opto. Försäljning av tomter är inte momsbelagt, men mediaanslutningar 
debiteras moms.  
 
Tomtpriset blir: 
(2.640.000 + 640.00 x 0,25) / 8 = 350.000kronor  exklusive anslutningsavgift för 
el/opto. 
Även Emmaboda Energi AB får en kostnad högre än vad anslutningsavgifterna 
ger i intäkt. Enligt tjänsteskrivelse med bilaga 1 PM Genomförbarhet Lars Gullins 
väg är differensen för deras del cirka 0,8 miljoner kronor. Detta tas ut av VA-
kollektivet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under utförd projektering har svårigheter uppdagats som innebär mycket höga 
tomtpriser jämfört med normal nivå i Emmaboda-området. Även kostnaden för att 
bereda själva tomterna kommer att bli osedvanligt höga på grund av berg, 
lutningar, stödmurar med mera. 
Närheten till befintliga 130 KV-ledningen är också en försvårande omständighet 
och grannarnas oro över insyn med mera. 
Detta sammantaget gör det mycket tveksamt vilket intresse som kommer att finnas 
för att köpa dessa tomter. I dagsläget finns ingen intressent anmäld för byggnation. 
Det finns en stor risk att tomterna inte kan säljas. Om inte projektet ska fullföljas 
bör ändå projekteringen göras klar till en naturlig gräns, så att den kan upptas igen 
om det senare skulle bli aktuellt. Exakt nivå för detta kan bestämmas av Tekniska 
Kontoret i samråd med projektören Sweco. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Detaljplan Lars Gullins väg med bilagor 
TFN 2017-09-13 § 56 Detaljplan Lars Gullins väg 
KS_2016_192-KF 2016-05-16 Protokollsutdrag Exploatering Lars Gullins väg § 
44 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2017-09-13 § 56 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att exploateringen 
av Lars Gullins väg inte skall genomföras enligt ovanstående redovisning. 
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att Tekniska 
kontoret i samråd med projektören Sweco får utforma exakt nivå för avslut av 
projekteringen. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedingens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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att exploateringen av Lars Gullins väg inte skall genomföras enligt ovanstående 
redovisning 
 
att Tekniska kontoret i samråd med projektören Sweco får utforma exakt nivå för 
avslut av projekteringen. 
____ 
 
Yrkande  
Per Adolfsson (S) yrkar tillägg att uppdra till Bygg- och miljönämnden att komma 
in med förslag på nya platser för villabebyggelse. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Kommunstyrelsens förslag med Per Adolfsson (S) 
tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen kommer besluta enligt 
Kommunstyrelsens förslag med Per Adolfsson (S) tilläggsyrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att exploateringen av Lars Gullins väg inte skall genomföras enligt ovanstående 
redovisning 
 
att Tekniska kontoret i samråd med projektören Sweco får utforma exakt nivå för 
avslut av projekteringen 
 
att uppdra till Bygg- och miljönämnden att komma in med förslag på nya platser 
för villabebyggelse. 
____ 
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§ 133 Dnr KS 2017:460 
 
Bidragsansökan från Bromboda bygdegårdsförening 

 
Bakgrund 
Bromboda bygdegårdsförening har inkommit 2017-09-25 med bidragsansökan 
med anledning av deras ambition att ansöka om medel från Boverket 2017. 
Föreningen söker bidrag från Boverket för inläggning av parkettgolv 170 m2 inkl. 
socklar och övrigt material och ljuddämpningsplattor inkl. arbetskostnad till en 
beräknad kostnad av 125 000 kr. Den kommunala medfinansieringen är 30 %, 37 
500 kr. 
 
Föreningen har tidigare sökt bidrag men fått avslag från Boverket.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Under förutsättning att Boverket beviljar denna ansökan är Emmaboda kommuns 
med-finansiering 37 500 kr. I tidigare beslutet gällande likande finansiering har 
detta finansierats från kontot ” Till kommunstyrelsens förfogande”, vilket föreslås 
även i detta beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Bidragsansökan från Bromboda bygdegårdsförening 
Bromboda bygdegardsforening ansokan om kommunalt bidrag 
Delegationsbeslut TFN presidium-ansökan Bromboda bygdegårdsför. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att bevilja bidrag med 37 500 kr (30 %) av Boverkets bidragsunderlag till 
Bromboda bygdegårdsförening under förutsättning att Boverket beviljar bidrag  
 
att detta finansieras från kontot ”Till kommunstyrelsens förfogande” år 2017. 
____       
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§ 134 Dnr KS/2011:241 
 
Förändring av upphandlings- och inköpspolicyn för Emmaboda koncernen 
 
Bakgrund 
Ny upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda koncernen är under 
utarbetande. För att harmonisera med den nya lagstiftningen föreslås en ändring av 
befintlig policy. Nu gällande policy är antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 
§33. 
 
Förslag till ändring 
Nu gällande skrivning; 
Beloppsgränserna för direktupphandling är för upphandling av varor/tjänster och 
byggentreprenader 15 % av tröskelvärdet.  
 
Förslag till ny skrivning;   
Beloppsgränserna för direktupphandling av varor/tjänster och byggentreprenader 
följer gällande lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.   
____ 
                                                                                                           
Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att ändra punkten ”Beloppsgränserna för direktupphandling är för upphandling av 
varor / tjänster och byggentreprenader 15 % av tröskelvärdet” till 
”Beloppsgränserna för direktupp-handling av varor/tjänster och byggentreprenader 
följer vid varje tid gällande lagstiftning” i upphandlings- och inköpspolicy för 
Emmaboda koncernen. 
____ 
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§ 135 Dnr KS/2017:11  
 
Avsägelse av uppdrag – Marie Gunnarsson  (S)  
 
Marie Gunnarsson (S) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sina uppdrag som  
- ersättare i Bildningsnämnden  
- ersättare i Kommunfullmäktige  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att bevilja Marie Gunnarsson (S) entledigande från sitt uppdrag som  
ersättare i Bildningsnämnden 
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Marie Gunnarsson (S) begäran om 
entledigande.  
____ 
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§ 136 Dnr KS/2017:11  
 
Avsägelse av uppdrag – Terttu Brunzell (MP)  
 
Terttu Brunzell (MP) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sina uppdrag som  
- ersättare i Kommunfullmäktige  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Terttu Brunzell (MP) begäran om 
entledigande.  
____ 
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§ 137 Dnr KS/2017:11  
 
Fyllnadsval efter Ann-Charlotte Filipsson (C) som ordinarie ledamot i 
Socialnämnden 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som ordinarie ledamot i 
Socialnämnden efter Ann-Charlotte Filipsson (C)  
 
Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår följande:  
 
Socialnämnden  
Ledamot  
c Karin Rask 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att förrätta följande val:  
 
Socialnämnden  
Ledamot  
c Karin Rask 
____  
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§ 138 Dnr KS/2017:11  
 
Fyllnadsval efter Börje Ullström (C) som ersättare i Bygg- och miljönämnden 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Börje Ullström (C)  
 
Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår följande:  
 
Bygg- och Miljönämnden 
Ersättare  
c Jenny Rydberg 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att förrätta följande val:  
 
Bygg- och Miljönämnden 
Ersättare  
c Jenny Rydberg 
____  
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§ 139 Dnr KS/2017:11  
 
Fyllnadsval efter Börje Ullström (C) som ersättare i Teknik- och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som ersättare i Teknik- och 
fritidsnämnden efter Börje Ullström (C)  
 
Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår följande:  
 
Teknik- och Fritidsnämnden 
Ersättare  
c Niklas  Banérsson 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att förrätta följande val:  
 
Teknik- och Fritidsnämnden 
Ersättare  
c Niklas  Banérsson 
____ 
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§ 140 Dnr KS/2017:220 

Frågor och svar 

Nicke Grozdanovski (V) ställer fråga angående hur långt processen kommit gällande 
placeringen av biblioteket i Långasjö? 
Jan-Olof Jäghagen (S) ordförande i Bildningsnämnden svarar att Bildningsnämnden 
beslutat att förvaltningen ska föra dialog med pastoratet om  kyrkans lokal sockenstugan 
och dialog pågår. 

Eva Regin-Johnston (M) ställer frågan om hur det går med Vissefjärda fritidsgård? 

Jan-Olof Jäghagen (S) ordförande i Bildningsnämnden svarar att arbetet är positivt och 
att ungdomar ihop med fritidsgårdschefen har träffats gällande lokalen i Föreningshuset. 
____ 
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Parti Ledamöter Ev. ersättare           Omröstningar 

   # 3   # 5 
 Ja    Nej  Avst  Ja    Nej  Avst 

1 S Ann-Marie Fagerström  X   X   
2 S Maria Ixcot Nilsson  X   X   
3 M Sten Olof Johansson   X   X  
4 C Bo Sunesson   X   X  
5 S Per Sigvardsson  X   X   
6 SD Vakant - - - - - - - 
7 S Per Adolfsson  X   X   
8 M Emma Åhlander Hansson   X   X  
9 C Johan Jonsson   X   X  
10 S Gunvor Karlsson  X   X   
11 S Jan-Olof Jäghagen  X   X   
12 M Ann Helene Jonsson   X   X  
13 V Nicke Grozdanovski  X   X   
14 S Erik Fors  X   X   
15 C Anja Karlsson Granlund Kent Göran Karlsson (C)  X   X  
16 SD Vakant - - - - - - - 
17 S Bo Eddie Rossbol  X   X   
18 S Susanne Gustavsson Annika Karlsson (S) X   X   
19 MP Inger Bark-Lagergren   X   X  
20 M Leif Karlsson   X   X  
21 S Dan Bondesson  X   X   
22 C Marina Skoglund Karin Rask (C)  X   X  
23 S Gullvi Dahllöf  X   X   
24 KD Gull-Britt Hellborg   X   X  
25 M Stefan Nyström   X   X  
26 S Stig-Ove Andersson Maj-Britt Andersson (S) X   X   
27 SD Alexander Fransson  - - - - - - 
28 S Marie-Louise Eddegård  X   X   
29 C Rune Magnusson   X   X  
30 S Flemming Jörgensen Zeljka Krajinovic (S) X   X   
31 V Josefin Edvardsson-

Källqvist 
 - - - - - - 

32 M Eva Regin-Johnston   X   X  
33 S Ingrid Adolfsson  X   X   
34 S Dragan Pavlovic  X   X   
35 FP Lars-Olof Hellborg   X   X  
36 C Christer Jonsson   X   X  
37 M Berthold Andersson   X   X  
38 S Eva-Lena Gotthardsson  X   X   
39 SD Vakant - - - - - - - 
40 S Christer Norrby  X   X   
41 MP Jette Noor Lehrmann 

Madsen 
Elias Brunzell (MP)  X   X  

    19 17 - 19 17 - 
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