
Sammanträdesprotokoll 1 (24) 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-06 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus, 2022-09-06, kl. 13:00-15:00 

Beslutande Johan Jonsson (C), ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Leif Karlsson (M) 
Bo-Eddie Rossbol (-) 
Gullbritt Hellborg (KD) 
Maria Ixcot-Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Jan-Olof Jäghagen (S) 
Johan Karlsson (SD)  

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Susanna Engelholm, kanslichef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 
Åsa Albertsson, samhällsutvecklingschef, § 118 - § 121 
Ann-Christin Torgnysson, projektutvecklare, § 118 - § 120,  
Lillemor Odén, mark- och exploateringshandläggare, § 118 - § 120 
Kajsa Rosqvist, handläggare samhällsutvecklingsavdelningen, § 118 

Ajournering Mötet ajournerades mellan kl: 13:43 – 13:53 

Utses att justera Gullbritt Hellborg (KD) 

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus, 2022-09-14, kl: 08.00 

Underskrifter sekreterare   § 117 - § 125 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Johan Jonsson (C) 

justerare 
Gullbritt Hellborg (KD) 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-06 

Datum för anslags 2022-09-14 Datum för anslags 2022-10-06 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Christoffer Karlsson 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 117 Kommunledningen informerar

§ 118 Markanvisningsavtal - Handelsområde i Rasslebygd

§ 119 Försäljning - Del av fastigheten Suttarekulla 1:6

§ 120 Uppdrag - Detaljplan för del av Emmaboda Suttarekulla 1:6

§ 121 Yttrande till Regeringskansliet på Svenska kraftnäts yttrande daterat
2022- 06-30 

§ 122 Revidering - Firmateckning samt Delegation Emmaboda kommun

§ 123 Äskande om medel till trygghetsskapande och energibesparande åtgärder

§ 124 Ansökan om ekonomiskt stöd i samband med folkinitiativet "Ukraina i våra
hjärtan" 

§ 125 Budgetuppföljning 2022
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KS/2022:5 
§ 117
Kommunledningen informerar

Kommunchef Anders Svensson informerar om 
• Budget 2023 för Emmaboda kommun
• Hösten 2022 – Uppdrag

o Ledning och stab
 Avveckla Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
 Nära vård
 Arbeta vidare med Emmabodaprocessen

o IT
 Transformeringsstrategi för både kommun och bolag
 Säker och robust IT-miljö

o Kansli
 Val – 2022 – Förtidsröstning pågått sedan 24 augusti. Den 5

september hade
1400 st förtidsröstat.

 Genomgång av verksamhetssystem
 Planering av utbildningar för nya och gamla ledamöter i

kommunfullmäktige och i nämnder inför nästa mandatperiod
o Ekonomi
 Digitaliseringsrutiner så som till exempel e-handel

o Personal
 Självservice till politiken under hösten 2022

o The Glass Factory
 Besökssiffrorna börjar se ut som de gjorde innan pandemin
 Webb-shop lanseras om några veckor

o Besökscenter och turism
 Ny gemensam telefonnummerserie i Länet
 Utveckla besöksnäringen

• Arbetsmiljöverket – Avslag på framställning enligt arbetsmiljölagen
6 kap 6a §

• Utveckling
o Trafikverket har avsatt pengar för byte av elledningar Emmaboda –

Kalmar
o Xylem utsetts till ett Fast Company Innovators Standout
o Länsstyrelsen beviljat Emmaboda kommun 2 801 326 kronor i

projektstöd för projektet Bredbandsutbyggnad i Emmaboda kommun.
o Skyltar uppsatta gällande industriområde och tomter till försäljning
o Emmaboda kommun lanserar visselblåsarsystem

____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2022-09-06 

Justerande  Utdragsbestyrkande 

KS/2022:318 
§ 118
Markanvisningsavtal - Handelsområde i Rasslebygd

Bakgrund 
Företaget MIMS Invest AB har visat intresse för att etablera ett projekt med 
främst detaljhandel i Emmaboda. Området som är aktuellt är del av den 
kommunala fastigheten Emmaboda 4:1, om ca 200.000 kvm (Rasslebygd).  
Markområdet är strategiskt beläget mellan väg 28 och Emmaboda bad- och 
träningscenter. 

Förvaltningens roll  
Dialog har förts med företaget som har resulterat i ett markanvisningsavtal. 
Parternas avsikt genom undertecknandet av detta avtal, är att det ska leda till en 
överlåtelse av del av Emmaboda 4:1 och vidare byggnation av marken.   

Konsekvensbeskrivning 
Området är inte planlagt idag och behov finns då av att upprätta en ny detaljplan 
som bekostas av MIMS Invest AB. Satsningen är långsiktig och när detaljplanen 
är klar blir det aktuellt att överlåta den berörda delen av fastigheten, Emmaboda 
4:1. Byggnationen av området kan bli i en eller flera etapper, beroende på vilken 
efterfrågan som finns. Det kan också bli aktuellt att flytta kommunens fritidsytor 
såsom bollplan, motionsslinga och hundrastgård. Den processen ska göras i dialog 
med berörda. Markanvisningen ger möjlighet till utveckling av Emmabodas 
handel, tillför aktiviteter och skapar en mötesplats med många besöksanledningar. 

Beslutsunderlag 
• Markanvisningsavtal – Del av fastigheten Emmaboda 4:1.
• Tjänsteskrivelse – Markanvisningsavtal – Handelsområde i Rasslebygd

____ 

Ajournering  
Maria Ixcot Nilsson (S) begär ajournering för överläggningar i partigruppen. 

Johan Karlsson (SD), Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika 
Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S), Marie-Louise Eddegård (S) och Jan-Olof 
Jäghagen (S) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 
Johan Jonsson (C), Bo Sunesson (C), Emma Åhlander Hansson (M), Gullbritt 
Hellborg (KD) och BoEddie Rossbol (-) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 
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Justerande  Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att till MIMS Invest AB (org.nr. 556644-2421) anvisa del av fastigheten 
Emmaboda 4:1 om ca 200.000 kvm, under en tid av 36 månader enligt 
underskrivet markanvisningsavtal. 

____  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:326 
§ 119
Försäljning - Del av fastigheten Suttarekulla 1:6

Bakgrund 
Emmaboda kommun och AMB Industri AB har kommit överens om en försäljning 
av mark i direkt anslutning till AMB:s industri. AMB köper marken i syfte att 
utöka sin industriverksamhet samt säkerställa markinnehav på lång sikt. 
Köpet omfattar en areal på nästan 9 hektar varav en liten del är detaljplanelagd för 
industri. 
Emmaboda kommun kommer påbörja nytt detaljplanearbete för hela området med 
inriktning att marken ska användas för industriändamål. Gröna naturytor kommer 
prioriteras mot Lyckebyån i väster och mot befintlig bebyggelse i söder.  

Ärendets beredning 
Tekniska kontoret och kommunledningskontoret har diskuterat en fastighets-
försäljning av marken som företaget efterfrågat. Syftet med fastighetsaffären är att 
företaget kan  utvecklas vidare, och då också bidra till stark näringslivsutveckling 
i kommunen. 

Ekonomisk konsekvensbeskrivning 
Kommunen äger mark, mellan Broakulla samhälle och AMB industri ett skifte. En 
liten del av den marken är detaljplanelagd för industriändamål. Hela ytan är 
skogsmark, med i huvudsak 50-årig barrskog. Kommunens tjänstemän har låtit 
göra en värdering av skogen och tagit fram ett värdeutlåtande för fastigheten.  
Det överenskomna priset för marken är 900 tkr, vilket grundas på skogsvärdering 
med mera. 

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvenser av fastighetsförsäljningen innebär stora möjligheter för industrin att 
kunna utvecklas både på kort och lång sikt. Det bidrar till god framförhållning 
samt att näringslivet kommer att stärkas med mer arbetstillfällen framöver. 

Sammanfattning 
Emmaboda kommun säljer del av fastigheten Emmaboda Suttarekulla 1:6 till 
AMB Industri AB i syfte att företaget kan utöka sin industriverksamhet, och 
därmed säkerställa erforderligt markinnehav på lång sikt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Försäljning – Del av fastigheten Emmaboda Suttarekulla

1:6
• Köpehandling – Försäljning av fastigheten Emmaboda Suttarekulla 1:6

____
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Yrkande 
Johan Jonsson (C), BoEddie Rossbol (-), Bo Sunesson (C), Emma Åhlander 
Hansson (M), Leif Karlsson (M), Gullbritt Hellborg (KD), Maria Ixcot Nilsson 
(S), Jarkko Pekkala (S), Jan-Olof Jäghagen (S) och Johan Karlsson (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att sälja del av fastigheten Emmaboda Suttarekulla 1:6 enligt upprättad 
köpehandling och bifogad karta. 

  ____ 

Beslutet översändes till 
Kommunfullmäktige 
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KS/2022:327 
§ 120
Uppdrag - Detaljplan för del av Emmaboda Suttarekulla 1:6

Bakgrund 
Emmaboda kommun har kommit överens med AMB Industri AB om försäljning 
av mark i direkt anslutning till AMB:s industri. Köparen förvärvar marken i syfte 
att utöka sin industriverksamhet och därmed säkerställa markinnehav på lång sikt. 

På både kort och lång sikt är företaget mycket viktigt för Emmaboda kommun. 
Här finns redan nu ett stort antal arbetstillfällen och kan företaget skapa 
möjligheter att utöka verksamheten ytterligare så är det mycket positivt, för såväl 
Broakulla samhälle, som för kommunen i övrigt. 

Köpet omfattar en areal på nästan 9 hektar varav en liten del är detaljplanelagd för 
industri. Det saknas dock större sammanhängande mark för industriändamål. För 
att möta industrins kommande behov så är det nödvändigt att upprätta en ny 
detaljplan. Detaljplanearbetet bör sträcka sig över hela området med inriktningen 
mot att marken ska användas för industriändamål men att gröna naturytor 
prioriteras mot Lyckebyån i väster och mot befintlig bebyggelse i söder. 
Detaljplanearbetet bör ske i tät dialog med företaget. 

Förvaltningens roll 
Samhällsutvecklingsavdelningen driver detaljplaneprocessen. 

Konsekvensbeskrivning 
En konsekvens av detaljplaneläggningen är att det ger industrin stora möjligheter 
att utvecklas och som i sin tur skapar möjlighet till nya arbetstillfällen. Emmaboda 
kommun avser att stå för kostnader som uppstår i samband med 
detaljplaneläggning. 

Beslutsunderlag 
• Uppdrag – Detaljplan för del av Emmaboda Suttarekulla 1:6

____

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att ge samhällsutvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för
området. 

att kommunen tar kostnaden för upprättandet av detaljplanen. 
____ 

Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingsavdelningen 
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KS/2015:141 
§ 121
Yttrande till Regeringskansliet på Svenska kraftnäts yttrande daterat 2022-
06-30

Bakgrund 
Ärende: I2022/01244 Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet. 
Emmaboda kommun har beretts tillfälle att yttra sig över vad Svenska kraftnät 
(Svk) har anfört i yttrande daterat 2022-06-30, beträffande Emmaboda kommuns 
överklagande av Energimarknadsinpektionens beslut om villkor. 

Ärendets beredning 
Emmaboda kommun har  2022-05-25 överklagat Energimarknadsinspektionens 
beslut daterat 2022-05-06, Nätkoncession för linje, (400 kV ledning sträckan 
Nybro-Hemsjö) fråga om villkor. Ärendenummer 2021-102858. 
Samhällsutvecklingsavdelningen har arbetat fram ett yttrande, vilket ska ha 
inkommit till regeringskansliet senast den 15 september. 

Emmaboda kommuns yttrande 
1. I sitt överklagande 2022-05-25 antecknade Emmaboda kommun i punktform

noggrant motiveringen för yrkandet. Fortsättningsvis endast benämnt
överklagandet.

2. Svk har såvitt kommunen kan utläsa av dess yttrande inte bemött det som
kommunen anförde.

3. Den huvudsakliga invändningen mot Energimarknadsinspektionens (Ei)
beslut var och är att det inte tillräckligt tydligt (egentligen inte alls) anger
vilka villkor som ställts upp.

4. Kommunen har i sitt överklagande tydligt och klart redogjort för de
uppenbara brister som föreligger angående Eis beslutsformulering.

5. Kommunen konstaterar att Svk, om regeringen anser att ytterligare villkor
krävs, i sitt yttrande (sid 5 överst) ställer långtgående krav på hur dessa
utformas. Svk delar tydligen kommunens huvudsakliga invändning.

6. Det som Svk anför (sid 3 andra stycket), att det i nya koncessionsbeslut ofta
finns ett allmänt villkor som hänvisar till vad sökanden har angett uppfyller
enligt kommunens mening inte de krav som bör ställas på ett beslut som
skall följas vid efterkommande beslut om intrång i äganderätten.

7. Svk upplyser i yttrandet (sid 1 nederst och sid 2 överst samt sid 6) att det
under Eis handläggning av villkorsärendet också har kommunicerats en
ändring av den aktuella ledningens sträckning i förhållande till det
koncessionsbeslut som enligt det ordinarie prövningsförfarandet slutligt
avgjordes genom regeringsbeslut den 16 september 2021.
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8. Enligt kommunens mening innebär det att Ei under handläggningen av
villkorsbeslutet har påbörjat handläggning av en ny ansökan om koncession.
Ett annat synsätt strider mot gällande rättsordning.

9. Som komplettering till punkterna 7 och 8 ovan finner kommunen skäl att
hänvisa till det som kommunen antecknade under punkt 7 i överklagandet.

10. Svk antecknar också (sid 5 andra stycket) att Svk beslutat att fr.o.m år 2016
upphöra med att använda träslipers och av det som antecknats så skulle detta
kunna läsas som att också  omfatta användningen av kreosot (troligen
begränsat till träslipers). Anteckningen avser s.k. A-stolpar.

11. Kommunen kan konstatera att på Svks hemsida återfinns information om
”Kresosot i Svenska kraftnäts anläggningar” antecknad såsom granskad så
sent som 23 apr. 2021 och i denna antecknas också B- och H-stolpar samt
anges att A-stolpar ”oftast används i skogsmark”. Kommunen har svårt att
inse vilken betydelse anteckningen enligt punkt 10 ovan har i ärendet.

12. Anteckningen enligt punkt 11 ovan förstärker kommunens yrkande i
överklagandet.

13. Det som Svk i övrigt har anfört vad gäller villkorsprövningen förstärker
ytterligare det som kommunen i överklagandet har anfört till stöd för
yrkandet.

14. Avslutningsvis anser kommunen det befogat att anteckna att regeringens
koncessionsbeslut innehållande såväl tillstånd som en återförvisning till Ei,
med motiveringsvisa anvisningar riktade till Ei inte har stöd i ellagen
(punkterna 10-13 i överklagandet).

Beslutsunderlag 
• Emmaboda kommuns överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut

2022-05-25.
• Begäran om yttrande- regeringskansliet 2022-07-25
• Svenska kraftnäts Yttrande på överklagade 2022-06-30
• Yttrande till Regeringskansliet på Svenska kraftnäts yttrande daterat 2022-

06-30
____ 
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Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta, yttrande till Regeringskansliet på Svenska kraftnäts yttrande daterat 
2022-06-30, och ta det som sitt eget samt 

att översända, yttrande till Regeringskansliet på Svenska kraftnäts yttrande 
daterat 2022-06-30, till regeringskansliet. 

____ 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
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KS/2022:25 
§ 122
Revidering - Firmateckning samt Delegation Emmaboda kommun

Bakgrund 
Med anledning av förändringar i kommunstyrelsens ledning erfordras nytt beslut 
om firmateckning avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

Sammanfattning 
Under våren 2022 slutade Tommy Persson sin anställning som kanslichef och 
Susanna Engelholm tillträdde som ny kanslichef. 
Katarina Bondesson har tillträtt som chefsekonom. 
Registrator Pia Lindau har slutat sin anställning. 
Lina Jonsson och Carina Franzén har tillkommit som registratorer.  

Kommunens verksamheter styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna 
beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallagen, 
förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och miljöbalken är några exempel 
på lagar som måste följas.  

Kommunen använder sig även av egna styrdokument för hur verksamheten ska 
bedrivas. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som 
riksdag och regering beslutar om. Styrdokumenten är till för tjänstepersoner att 
använda sig av i sitt dagliga arbete.  
När det gäller Firmateckning samt Delegation Emmaboda kommun har något 
sådant dokument inte funnits, i samband med denna revidering har ett sådant 
dokument arbetats fram.  

Förfarande för firmateckning samt delegation – Emmaboda kommun 

• Anvisningar på kommunens check postgiro- och bankräkningar, samt
kvittering eller överlåtelse av checkar, postremissväxlar och dylikt
undertecknas av nedanstående personer, två i förening:
Controller  Jenny Karlsson, 
Ekonom Ander Friberg 
Ekonom Dzenita Wrana 
Ekonom Agneta Turnstedt-Nyström 
Ekonomiassistent Marita Lindahl 
Ekonomiassistent Karin Ögersten Andersson, 
Ekonomiassistent Lena Kronberg,  
Chefsekonom  Katarina Bondesson, 
Kommunchef  Anders Svensson  

    KS ordförande Johan Jonsson 
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• Kvitton och värdepostförsändelser undertecknas var för sig av:
KS ordförande Johan Jonsson 
Kommunchef  Anders Svensson  
Kanslichef  Susanna Engelholm 
Chefsekonom Katarina Bondesson  
Teknisk chef  Niclas Beermann 
Registrator Christoffer Karlsson 
Registrator Lina Jonsson 
Registrator Carina Franzén  
Arkivarie Maria Henningsson  

• Köpehandlingar vid kommunens köp och försäljning av fastigheter
undertecknas av:
KS ordförande Johan Jonsson och
Teknisk chef  Niclas Beermann

Vid förhinder för Johan Jonsson undertecknas köpehandlingar av:
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson eller
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson

Vid förhinder för Niclas Beermann undertecknas köpehandlingar av:
Kommunchef  Anders Svensson eller
Kanslichef  Susanna Engelholm

• Kommunens försäljning av tomtfastigheter för bostadsändamål handhas av
Teknik- och fritidsnämnden varför detta noteras att köpehandlingar
undertecknas av:
Teknisk chef  Niclas Beermann

Vid förhinder för Niclas Beermann handhas bostadsändamål av:
Kommunchef  Anders Svensson eller
Kanslichef Susanna Engelholm

• Kommunens borgensförbindelser undertecknas av:
KS ordförande  Johan Jonsson och
Kommunchef  Anders Svensson.

Vid förhinder för Johan Jonsson undertecknas borgensförbindelser av
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson eller
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson

Vid förhinder för Anders Svensson undertecknas borgensförhinder av:
Kanslichef  Susanna Engelholm
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• Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s
program undertecknas av:
KS ordförande  Johan Jonsson och
Kommunchef  Anders Svensson.

Vid förhinder för Johan Jonsson undertecknas medfinansiering i
utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s program av:
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson eller
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson

Vid förhinder för Anders Svensson undertecknas medfinansiering i
utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s program av:
Kanslichef Susanna Engelholm

• Kommunens borgensåtaganden enligt förordningen om förvärvslån och
hyresförlustlån samt kommunens borgensåtagande för byggnadskreditiv vid
ny- och ombyggnad av enfamiljshus med statliga lån undertecknas av:
KS ordförande  Johan Jonsson och
Kommunchef  Anders Svensson

Vid förhinder för Johan Jonsson undertecknas kommunens borgensåtaganden
enligt förordningen om förvärvslån och hyresförlustlån samt kommunens
borgensåtagande för byggnadskreditiv vid ny- och ombyggnad av
enfamiljshus med statliga lån av:
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson eller
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson

Vid förhinder för Anders Svensson undertecknas kommunens
borgensåtaganden enligt förordningen om förvärvslån och hyresförlustlån samt
kommunens borgensåtagande för byggnadskreditiv vid ny- och ombyggnad av
enfamiljshus med statliga lån av:
Kanslichef  Susanna Engelholm

• Hyres- och arrendekontrakt avseende kommunens fastigheter undertecknas
av:
Teknisk chef  Niclas Beerman

Vid förhinder för Niclas Beermann undertecknas hyres- och arrendekontrakt
avseende kommunens fastigheter av:
Kommunchef  Anders Svensson eller
Kanslichef  Susanna Engelholm
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• Servitutsavtal för kommunen undertecknas av:
Teknisk chef  Niclas Beermann

Vid förhinder för Niclas Beermann undertecknas servitutsavtal för kommunen
av: Kommunchef Anders Svensson eller 
Kanslichef Susanna Engelholm 

• Betalningsföreläggande, utmätningar etcetera undertecknas av:
Kommunchef  Anders Svensson eller
Chefsekonom Katarina Bondesson

Vid förhinder för dessa undertecknas betalningsföreläggande, utmätningar
etcetera av:
Ekonomiassistent Lena Kronberg 

• Kommunens talan i mål och ärenden som inte nämnts ovan eller som på grund
av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, föres av:
KS ordförande Johan Jonsson eller 
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson och 
Kommunchef Anders Svensson eller 
Kanslichef  Susanna Engelholm 

Följande befattningshavare ska, tills annat beslut fattas, inneha delegation enligt 
nedan.  Delegationen inkluderar att följa de föreskrifter för Emmaboda kommuns 
medelshantering so m beskrivs i Finanspolicy för Emmaboda kommun, beslutad 
av kommunfullmäktige 1996-02-15, § 15. 

Ärenden 
1. Beslut om upplåning med bindningstider upp till 60 månader samt leasing

delegeras var för sig:
Chefsekonom  Katarina Bondesson 
Kommunchef  Anders Svensson 
KS ordförande Johan Jonsson  
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson 
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson 

2. Beslut om all förvaltning av kommunens likviditet delegeras till var för sig:
Chefsekonom  Katarina Bondesson 
Kommunchef  Anders Svensson 
KS ordförande Johan Jonsson 
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson 
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson 
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3. Beslut om användande av riskbegränsande instrument typ terminsaffär
delegeras till:
Kommunchef  Anders Svensson eller till
Chefsekonom  Katarina Bondesson

4. Undertecknande av handlingar i samband med kommunens upplåning,
leasing, likviditetsförvaltning, options- och terminsaffärer eller annan
finansiell verksamhet delegeras till två i förening:
Chefsekonom  Katarina Bondesson 
Kommunchef  Anders Svensson 
KS ordförande Johan Jonsson 
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson 
KS 2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson 

5. Överföring av medel i bank mellan kommunens bankkonton och andra konton
via telefon eller via terminalkoppling delegeras till två i förening:
Chefsekonom Katarina Bondesson 
Kommunchef Anders Svensson 
Controller  Jenny Karlsson 
Ekonom  Anders Friberg 
Ekonom  Dzenita Wrana 
Ekonom  Agneta Turnstedt-Nyström 
Ekonomiassistent Marita Lindahl 
Ekonomiassistent Karin Ögersten Andersson 
Ekonomiassistent Lena Kronberg 

6. Fullmakt för gemensam upphandling till var för sig
Kommunchef Anders Svensson
Chefsekonom Katarina Bondesson

7. Kommunens talan i mål och ärenden som ej nämnts ovan eller som på grund
av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan föres av två i
förening:
KS ordförande  Johan Jonsson eller
KS 1:e v ordförande  Emma Åhlander Hansson och
Kommunchef Anders Svensson

Vid förhinder för Johan Jonsson eller 1:e vice ordförande Emma Åhlander
Hansson att föra talan, i mål och ärenden som ej nämnts ovan eller som på
grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, av:
2:e v ordförande  Maria Ixcot Nilsson

Vid förhinder för Kommunchef Anders Svensson att föra talan, i mål och
ärenden som ej nämnts ovan eller som på grund av lag eller
kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, av:
Kanslichef  Susanna Engelholm.

____ 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Revidering – Firmateckning samt delegation Emmaboda

kommun
• Firmateckning samt Delegation Emmaboda kommun – Styrdokument

____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ovan förfarande för firmateckning samt Delegation – 
Emmaboda kommun från och med 2022-09-15 

att anta styrdokumentet Firmateckning samt Delegation – 
Emmaboda kommun. 

____ 
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KS/2022:242 
§ 123
Äskande om medel till trygghetsskapande och energibesparande åtgärder

Bakgrund 
Kommunen har beslutat om medel för både trygghetsskapande åtgärder samt 
miljöinvesteringar. Tekniska kontoret har tagit fram förslag på vad dessa 
investeringsmedel kan användas till. 

Belysning 
Tekniska har under vintern varit ute och inventerat utebelysning i ytterområdena. 
Tanken är att under hösten även inventera i Emmaboda och Lindås och det 
kommer förmodligen mynna ut i ytterligare en ansökan om medel. 

Undersökningen fokuserar på var belysningen behöver kompletteras samt var man 
kan uppnå bättre belysning genom byte av armatur, vilket ger bättre ljusbilder. Vid 
byte av armaturer kommer energianvändningen att minska men samtidigt sker en 
komplettering med nya armaturer vilket gör att besparingen inte blir så stor. 

De områden som är identifierade är följande: 
• Johansfors skola
• Videbacken
• Mikaelsgården
• Lindås skola
• Vissefjärda skola
• Vissefjärda servicehem
• Brandstationen i Vissefjärda
• Långasjö servicehem
• Algutsboda servicehem
• Stenröset
• Långasjö skola och förskola
• Tulpanen
• Nöjesindustrin

Kyl och frysrum 
Det finns en nyare teknik gällande styrning av kylanläggning. Då alla kommunens 
anläggningar är av äldre sort så finns det energi att spara genom att se över dessa 
styrsystem. Vi har tagit fram ett förslag där man byter ut givare och styrning vilket 
ger avsevärt mindre start och stopp på kompressorer. Detta ger förutom 
energibesparingen även en slitageminskning på utrustningen vilket minskar 
servicekostnaden på sikt. Tekniken är välbeprövad så leverantören garanterar 
minst 10 % avkastning på investeringen. 
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Solceller 
Taken på kommunens fastigheter samt även en del markytor där det kan vara 
intressant med markförlagd anläggning har inventerats. 
De tak som är lämpliga byggnadsmässigt samt där det finns energibehov även på 
sommaren är följande byggnader: 

• Slöjdsalbyggnaden på högstadiet
• X-huset i Boda Glasbruk
• Markanläggning Boda Glasbruk
• Bjurbäcksskolans mellanstadium

Samtliga tak behöver innan upphandling av anläggningen kontrolleras av en 
konstruktör för att verifiera att den extra lasten kan tillåtas, men inom kommunens 
fastighetsinnehav har vi flera ytterligare tak som kan ersätta eventuella tak ifall 
dessa inte skulle vara aktuella.  
Avkastningen på solceller ligger runt 6-10% per år beroende på storlek och 
förutsättningarna för installationen. Detta vid normala elpriser. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Trygghetsskapande och energibesparande åtgärder

Ekonomi 
Uppskattad kostnad för ombyggnation av lokalen: 

Belysning till ytterområden 900 000 kr 
Styrning kyl och frysrum 250 000 kr 
Solceller 1 000 000 kr 
Total kostnad för projektet  2 150 000 kr 
____ 

Yrkande 
Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ur investeringsmedel för Trygghetsskapande för 2022 tilldela tekniska 
kontoret 900 000 kronor till belysning i ytterområden 

att ur Miljöinvesteringsmedel för 2022 tilldela tekniska kontoret 1 250 000 
kronor till styrning av kyl- och frysrum samt solceller. 

____  

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
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KS/2022:254 
§ 124
Ansökan om ekonomiskt stöd i samband med folkinitiativet "Ukraina i våra
hjärtan"

Bakgrund 
Broakulla Folkets Hus Ekonomisk förening har stöttat folkinitiativet ”Ukraina i 
våra hjärtan” genom att öppna upp Folkets Hus tre gånger i veckan mellan 
klockan 9 och 14. 

I lilla salen finns en gratisbutik där behövande kan hitta mat, hygienartiklar, 
leksaker, skor och kläder. Dessutom finns möjlighet för att prata med ideella 
krafter som kan deras modersmål eller språk ur samma språkgrupp. 
I stora salen kan besökarna lära sig svenska och fika tillsammans och barnen har 
möjlighet att leka på fritidsgården. Det har blivit en samlingspunkt för flyktingar 
som tagit sig till Emmaboda kommun.  
Lilla salen är inte tillgänglig för andra hyresgäster under tiden detta initiativ pågår 
medan stora salen och fritidsgården nyttjas efter avstämning med ordinarie 
verksamhet.  
För att kunna fortsätta stötta detta folkinitiativ ansöker Broakulla Folkets Hus 
Ekonomisk förening om ekonomiskt stöd på 1600 kr per månad från och med juni 
2022 för att kompensera inkomstbortfall och täcka kostnader för ökade el- och 
uppvärmningskostnader. Beloppet motsvarar hyreskostnaden för en dag i stora 
salen. Totalt motsvarar det en summa på 11 200kr för 2022.  

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har tagit del av skrivelsen från Broakulla Folkets hus 
Ekonomisk förening och bedömer att begärd ersättning är ringa i förhållande till 
faktisk kostnad och ett viktigt initiativ för att inkludera de som flytt från kriget i 
Ukraina i vårt samhälle.   

Sammanfattning 
Broakulla Folkets Hus Ekonomisk förening har genom att öppna upp Folkets hus 
tre gånger i veckan för besök och genom att upplåta lilla salen på heltid 
möjliggjort för folkinitiativet ”Ukraina i våra hjärtan” att skapa en tillflyktsort och 
en plats där flyktingar från Ukraina som nått Emmaboda Kommun kan få hjälp. 
Föreningen ansöker om ett stöd på 1600 kr per månad från juni 2022 för ökade 
kostnader och förlorad hyresintäkt. Totalt blir det en summa på 11 200kr för år 
2022.  

Beslutsunderlag 
• Ansökan om ekonomiskt stöd i samband med folkinitiativet ”Ukraina i våra

hjärtan”.
• Tjänsteskrivelse - Ansökan om ekonomiskt stöd i samband med folkinitiativet

”Ukraina i våra hjärtan”.
____ 
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Yrkande  
Johan Jonsson (C), Jarkko Pekkala (S), Leif Karlsson (M), Emma Åhlander 
Hansson (M), Maria Ixcot Nilsson (S), BoEddie Rossbol (-), Gullbritt Hellborg 
(KD), Bo Sunesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Broakulla Folkets Hus Ekonomisk förenings ansökan om stöd på 
11 200 kr för år 2022 för att fortsätta stötta folkinitiativet ”Ukraina i våra 
hjärtan”  

att     finansieringen sker genom anslaget kommunstyrelsens förfogandemedel. 
____ 

Beslutet skickas till 
Broakulla Folkets Hus Ekonomisk förening 
Ekonomikontoret 
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KS/2021:8 

§ 125
Budgetuppföljning 2022

Chefsekonom Katarina Bondesson informerar prognos för kommunen. 

Nämndernas prognos visar för Kommunstyrelsen på +1,0 mkr. 
Övriga nämnders siffror är inte helt färdigställda så därför lämnas inte någon 
fullständig prognos i nuläget utan den kommer i samband med delårsrapporten. 
____  

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet. 
____  
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