
                      
                                                                       

                                                             
  

                            

       
   

  
  

  
  
  
  

  
  
  

 
 

 
 

  
  

   
  

 
 

 

 
 

 
    

 
 
 
                       

  

 
 
                       

   

                                           
    
         
   
    

 
 

  

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 1 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 

Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2022-01-31, 18:00 

Beslutande Se närvarolista sidan 2 

Övriga deltagande Haris Hadzovic, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 
Henrik Andersson, IT-chef 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Tommy Persson, kanslichef 
Christoffer Karlsson, registrator 

Utses att justera Inger Bark-Lagergren (MP) och Bo Sunesson (C) 
Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2022-02-04, kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare §1-§16 
Haris Hadzovic 

ordförande 
Bo Eddie Rossbol 

justerande 
Inger Bark-Lagergren (MP) Bo Sunesson (C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 2022-01-31 
Datum för anslags uppsättande 2022-02-04 Datum för anslags nedtagande 2022-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 
Christoffer Karlsson 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



  
                                 

        
  

                            

     

 
 

~ Emmaboda                    kommun 
Kommunfullmäktige  
                                                    w 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum                                      
2022-01-31  

Närvaroförteckning 

1   Maria Ixcot Nilsson  S   N 
2   Bo Sunesson  C   N 
3   Sten-Olof Johansson  M  Emma Åhlander Hansson  N 
4   Per Adolfsson  S   N 
5   Stefan Marcelius  SD   N 
6  Zeljka Krajinovic   S  Maj-Brith Andersson  N 
7   Bo Eddie Rossbol  (-)   N 
8   Ingrid Adolfsson  S   N 
9   Johan Jonsson  C   N 

 10  Leif Karlsson  M   N 
 11  Stefan Andersson  SD   F 
 12  Annika Karlsson  S   N 
 13 Jarkko Pekkala   S   N 
 14  Nicke Grozdanovski  V   N 
 15 Jenny Rydberg   C  Angela Fransson  N 
 16  Stefan Nyström  M   N 
 17  Gull-Britt Hellborg  KD   N 
 18  Marie-Louise Eddegård  S   N 
 19  Olle Bertilsson  SD   F 
 20  Jan-Olof P Jäghagen  S   N 
 21 Anja Karlsson Granlund   (-)   N 
 22  Karin Rask  C  Linda Johansson  N 
 23  Ann Helene Jonsson  M   N 
 24  Kickie Norrby  S   N 
 25 Dragan Pavlovic   S   N 
 26 Tony Johansson   SD  Sureerat Somsamai  N 
 27  Erik Fors  S   N 
 28 Rune Magnusson   C   N 
 29 Hans Ohlsson   M  N  
 30  Jette Lehrmann Madsen MP   Inger Bark-Lagergren  N 
 31  Flemming Jörgensen  S   F 
 32  Stig-Ove Andersson  S   N 
 33  Mats Bjartling  (-)   N 
 34  Bo Häggbring  SD   N 
 35  Niklas Banérsson  C   F 
 36 Eva Regin Johnston   M  Stefan Focic  N 
 37  Eva-Lena Gotthardsson  S   N 
 38  Camilla Holgersson  V   F 
 39  Gullvi Dahllöf  S  Dan Bondesson  N 
 40  Göran Andersson  C   N 
 41  Günter Villman  M   N 

     Summa närvarande: 36  
 Frånvarande: 5  

 

2 

Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

  
  
   

 
 

 

 
 

  
               

   
 

   
                  

 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 3 

Innehållsförteckning 

§ 1 Kommunrevisorerna informerar 
§ 2 Besvarande av medborgarförslag – byta ut/rengöra skyltar 
§ 3 Förfrågan från Ungdomsrådet – ändring av Ungdomsrådets reglemente 
§ 4 Ny taxa för livsmedelskontroll 
§ 5 Borttagande av handläggningsavgift gällande tillstånd för enskild 

avloppsanläggning 
§ 6 Nya riktlinjer för bidrag till enskild dricksvattenanläggning 
§ 7 Taxor och avgifter inom Bildningsnämndens verksamhetsområde 
§ 8 Inkomna medborgarförslag och motioner 
§ 9 Avsägelse av uppdrag från Göran Eriksson (C) som ersättare i 

Socialnämnden, ersättare i Bygg- och miljönämnden och ersättare i 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 

§ 10 Avsägelse av uppdrag från Göte Svensson (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

§ 11 Avsägelse av uppdrag från Christer Israelsson (KD) som revisor tillika 
1:e vice ordförande i revisionen 

§ 12 Fyllnadsval av Stefan Focic (M) som ledamot i Socialnämnden efter Eva 
              Regin Johnston (M) 
§ 13 Fyllnadsval av Leif Karlsson (M) som ersättare i Socialnämnden efter 

Stefan Focic (M) 
§ 14 Fyllnadsval av Eila Medin (M) som 1:e vice ordförande i revisionen efter 

Christer Israelsson (KD)
 § 15 Fråga från Stefan Marcelius (SD) ställd till MHABs ordförande om 

Vilka externa finansiärer som finansierar ReMakes verksamhet 
§ 16 Frågor och svar 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 
 

 
  

  

  

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

               
 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 4 

§ 1 
Kommunrevisorerna informerar 

Kommunrevisor Eila Medin (M) informerar kommunfullmäktige om följande: 

• Att det på kommande kommunfullmäktigesammanträden fortsatt kommer 
att informeras om revisionens möten med nämnderna. 

• På nästa sammanträde med revisionen görs det en intern riskanalys för 
kommunens hela verksamhet. 

• Presentation av revisionsrapporten som skapats i samband med 
granskningen av Socialförvaltningens LSS-verksamhet. Granskningen har 
genomförts kopplat till följande områden: 
-Målstyrning av LSS i förhållande till de övergripande nämndmålen för 
Socialnämnden: 

1.Riktade insatser för att människor ska komma i egen försörjning 
och/eller sysselsättning 
2.Att använda digitala hjälpmedel för stöd och hjälp till 
kommuninvånare och medarbetare 
3.Att öka möjligheten till stöd och hjälp på hemmaplan som 
alternativ till placering 

-Prognoser och planering. Arbetet har underlättats i och med att LSS-
verksamheten för barn och unga har lyfts över till Socialnämnden. 
-LSS-verksamhetens myndighetsutövning. I Emmaboda kommun är 
lägesbilden positiv gällande handläggningstiden. 
-Omorganisationen som innebar flytt av LSS-verksamheten från 
Bildningsförvaltningen till Socialförvaltningen. Det har fungerat väl, men 
det är ständigt angeläget att ett samarbete med Bildningsförvaltningen 
pågår. 

Förslag till beslut 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 5 

KS/2021:301  
§ 2 
Besvarande av Medborgarförslag - Rengöra byta ut vägskyltar och 
gatuskyltar 

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun med förslagen: 
Att berörd förvaltning får i uppdrag att rusta upp, rengöra eller byta ut vägmärken 
och gatuskyltar, Saknas medel till detta föreslås att fullmäktige beslutar om ett 
extra tillskott. 

Förslagsställaren anser att det bör göras en undersökning om hur kommunens 
vägmärken och gatuskyltar ser ut. Många av skyltarna är i ett bedrövligt skick. En 
del är så smutsiga att de inte är läsbara. Andra är så gamla att färgen flagnat av. 
Vägmärkena är till för att hjälpa trafikanterna och främja trafiksäkerheten. I vissa 
fall är det tveksamt om så är fallet. Gatuskyltarna ska hjälpa besökare, brevbärare, 
transportörer med flera att hitta rätt. Dessutom utgör skyltarna ett förfulande och 
slarvigt intryck. En signal om att ingen bryr sig inom den kommunala 
förvaltningen.  

Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande. 

Teknik- och fritidsnämndens yttrande 
Teknisk service har inte prioriterat utbyte av vägskyltar under året på grund av 
besparingsåtgärder. Man har endast bytt de skyltar som blivit förstörda av 
fordonstrafik eller klotter. Under året har det varit mycket klotter på vägskyltar 
vilket har tagit tid att åtgärda. 
Tvättning av skyltar utförs där det går och då endast med varmt vatten, kemikalier 
förstör reflexen i skylten. Arbete med tvättning av skyltar utförs kontinuerligt, 
främst under hösten då andra uppgifter avtar. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-25 § 103 
att godkänna förvaltningens yttrande på medborgarförslaget – Rengöra, rusta upp 
eller byta vägmärken och gatuskyltar i kommunen 
att översända yttrande på medborgarförslaget – Rengöra, rusta upp eller byta ut 
vägmärken och gatuskyltar i kommunen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare handläggning 

Kommunstyrelsens synpunkter 
Det är av stor viktigt att kommunen har en hög kvalitet på sina vägskyltar vilket 
också bidrar till en god trafiksäkerhet. Kommunens ambition är att standard är god 
på sådant som kommunen själv har skyldighet att sköta. Samtidigt är styrelsen väl 
medveten om att teknik- och fritidsnämnden haft en hög belastning under en 
längre tid som också påverkar hur mycket nämnder har möjlighet att underhålla.   

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
  

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 

 
  

 
 

~ Emmaboda kommun 

w 
____ 

____ 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 6 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att ambitionen ska vara att hålla god standard på vägskyltar och liknande samt 

att anse medborgarförslaget som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Rengöra, rusta upp eller byta ut vägmärken och gatuskyltar i 
kommunen 
Bilagor medborgarförslag skyltar 
TFN 2021-11-25 § 103 - Medbf - Rengöra, rusta upp och byta ut vägmärken 
Yttrande – Medborgarförslag – Rengöra, rusta upp eller byta ut vägmärken och 
gatuskyltar i kommunen 

Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2022-01-11 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar tillägg med följande: 
att skicket på kommunens vägskyltar inventeras och där efter tas en 
underhållsplan fram som redovisas till Kommunstyrelsen 2022-09-30. 

Mötet ajourneras 15:23-15:27. 

En enig kommunstyrelse bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Avslag eller bifall till kommunstyrelseberedningsförslag till beslut. Ordförande 
finner bifall till förslaget. 
Avslag eller bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att ambitionen ska vara att hålla god standard på vägskyltar och liknande 

att skicket på kommunens vägskyltar inventeras och där efter tas en 
underhållsplan fram som redovisas till Kommunstyrelsen 2022-09-30  

att anse medborgarförslaget som besvarat. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

  
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 
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____ 

7 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-01-31 
Rune Magnusson (C), Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S), Anja 
Granlund Karlsson (-), Günter Villmann (M) och Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

 ____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att ambitionen ska vara att hålla god standard på vägskyltar och liknande 

att skicket på kommunens vägskyltar inventeras och där efter tas en 
underhållsplan fram som redovisas till Kommunstyrelsen 2022-09-30  

att anse medborgarförslaget som besvarat. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 8

 KS/2021:42  
§ 3 
Förfrågan från Ungdomsrådet - ändring av Ungdomsrådets reglemente 

Bakgrund 
Ungdomsrådet har inkommit med en förfrågan om en ändring i ungdomsrådets 
reglemente. 
Syftet med ändringen är att inkludera fler ungdomsorganisationer i rådet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att inrätta 6 råd, varav 4 är nya råd, 
samt reglemente för desamma. Alla råden är uppstartade under 2021. 

Lydelsen nedan är förslag till ändring från ungdomsrådet: 

(Ungdomsrådets reglemente, 1 §, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-25) 
"Ungdomsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för ungdomar och kommunens styrelse och nämnder."

 (Ungdomsrådets reglemente, 3 §, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-25) 
"Organisationer för ungdomar som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen och som tillhör en riksorganisation för ungdomar 
kan efter beslut i KSAU vara representerade i rådet." 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Jarkko Pekkala (S), Bo Sunesson (C) och Johan Karlsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag UR 2021-11-15 §17 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att anta revidering av reglementen för Ungdomsrådet med följande ändringar att: 
formuleringen "företrädare för" stryks ur första stycket, 1 §.  
formuleringen "och som tillhör en riksorganisation" stryks ur andra stycket, 3 §. 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-01-31 
Jarkko Pekkala (S), Bo Sunesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 9

 ____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta revidering av reglementen för Ungdomsrådet med följande ändringar: 
att formuleringen "företrädare för" stryks ur första stycket, 1 §.  
att formuleringen "och som tillhör en riksorganisation" stryks ur andra stycket, 3 
§. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 10 

 KS/2021:428  

§ 4 
Ny taxa för livsmedelskontroll 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna 
samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid, med procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex 
finns publicerad på SKL:s hemsida, beräkning och avrundningen görs till 
närmaste fem kronor. 

Tidigare har de registrerade livsmedelsobjekten betalat en årlig kontrollavgift. 
Från och med 1 april, när avgiftsförordningen trädde i kraft, får 
kontrollmyndigheten istället välja att ta ut en avgift efter varje genomfört 
kontrollbesök, så kallad efterhandsdebitering. 

Kontrollmyndigheterna har möjligheter att under en övergångsperiod (1 april 
2021-1 januari 2023) välja på att antingen fortsätta med de årliga 
kontrollavgifterna eller att tillämpa metoden för efterhandsdebitering. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) rekommenderar en succesiv övergång till 
efterhandsdebitering. Detta för att minimera intäcktsbortfall under 2022, samt för 
att anpassa kommunens taxor till den nya avgiftsförordningen. Bygg-och 
miljönämndens förslag till en ny taxa för livsmedelskontrollen i Emmaboda 
kommun kommer att följa SKR:s rekommendation med en skyndsam övergång. 
Det innebär att från och med 1 mars 2022 så kommer alla livsmedelsobjekt att 
debiteras i efterhand när kontrolltimmarna är utförda. 

Förslag till ny timavgift för livsmedelskontroll har räknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall för livsmedelskontroll. 

Konsekvensbeskrivning 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift 
efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. 
På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-15   
att från och med 2022 tillämpa ny metod för debitering i form av 
efterhandsdebitering för livsmedelskontroll 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny timtaxa 
för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområde livsmedel 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 11 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att från och med 2022 tillämpa ny metod för debitering i form av 
efterhandsdebitering för livsmedelskontroll 

att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Johan Jonsson (C) yrkar att kommunchefen uppdras tillse att underlag till metod 
för debitering justeras så start för användande av modellen passar för start efter 
fullmäktiges beslut och finnas tillhands vid beslut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Per Adolfsson (S) yrkar bifall till liggande förslag och till Johan Jonssons (C) 
tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Avslag eller bifall kommunstyrelseberedningens förslag. Ordförande finner bifall 
till förslaget. 
Avslag eller bifall tillägg Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 

att kommunchefen uppdras tillse att underlag till metod för debitering justeras så 
start för användande av modellen passar för start efter fullmäktiges beslut och 
finnas tillhands vid beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BMN 2021-11-15 §100 Ny taxa för livsmedelskontroll 
Tjänsteskrivelse BMN 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Emmaboda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att från och med 2022 tillämpa ny metod för debitering i form av 
efterhandsdebitering för livsmedelskontroll 

att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 12 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-01-31 
  Johan Jonsson (C) yrkar följande: 

att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel, att gälla från och med 
2022-03-01 
att timtaxan årligen ska indexregleras enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) 
att i övrigt återremittera ärendet till Bygg- och Miljöenheten, för att Bygg- och 
Miljönämnden ska återkomma under hösten 2022 till KS och KF med underlag så 
att efterhandsdebitering kan införas 2023-01-01 

Propositionsordning 
Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) ställer kommunstyrelsens förslag mot Johan 
Jonssons (C) förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Jonssons 
(C) förslag.

 ____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel, att gälla från och med 
2022-03-01 

att timtaxan årligen ska indexregleras enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) 

att i övrigt återremittera ärendet till Bygg- och Miljöenheten, för att Bygg- och 
Miljönämnden ska återkomma under hösten 2022 till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige med underlag så att efterhandsdebitering kan införas 2023-
01-01 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 KS/2021:429  

§ 5 
Borttagande av handläggningsavgift gällande tillstånd för enskild 
avloppsanläggning  

Bakgrund 
Vid inrättandet av enskild avloppsanläggning betalas för närvarande upp till 6000 
kronor ut i bidrag till respektive sökande. Handläggningen av dessa 
bidragsärenden tar tid i anspråk (ca 4 timmar/ärende) för handläggare, ekonomer
och revisorer. Även den sökande måste lägga ner tid på att inkomma med 
ansökan. 
Redan innan det blir aktuellt att betala ut något bidrag tas det ut en 
handläggningsavgift för enskilda avloppsanläggningar. Enligt taxan är denna 
avgift i dagsläget 5 730 kronor (6 timmar × gällande timtaxa į 955 kr). Intäkten 
som kommer in till kommunen från denna avgift ligger med andra ord på ungefär 
samma nivå som det bidrag som betalas ut från kommunen. Samtidigt blir 
upplevelsen för sökanden att de behöver lägga tid och energi på pappersexercis 
som i slutänden resulterar i att avgift och bidrag mer eller mindre tar ut varandra. 

Istället för att ge ut ett bidrag för enskilda avloppsanläggningar (som också 
föreslås tas bort i ett separat ärende) vore det smidigare och effektivare för 
samtliga inblandade parter att istället ta bort handläggningsavgiften tillhörande 
tillstånden för dessa anläggningar. 

Konsekvensbeskrivning 
Bygg- och miljöenheten får in i genomsnitt cirka 50 ansökningar om enskilda 
avloppsanläggningar per år. Förutsatt att alla sökanden betalar sina 
handläggningsavgifter går enheten uppskattningsvis miste om 286 500 kronor i 
intäkter per år i och med detta förslag. Samtidigt har bygg- och miljönämnden 
totalt sett haft 250 000 kronor i utgifter per år bestående av utbetalningarna av det 
kommunala VA-bidraget (som i separat ärende föreslås tas bort för 
avloppsanläggningar men inte för dricksvattenanläggningar). När det gäller 
handläggarnas arbete kommer flera hundra timmars handläggningstid kunna 
frigöras som kan användas till mer angelägna åtgärder. För sökanden innebär 
förslaget minskad byråkrati och ungefär samma ekonomiska utfall. 

Sammanfattande utlåtande 
Bedömningen är att det inte blir en stor ekonomisk konsekvens, utan att den 
minskade handläggningen för bidragsärenden istället kan ge upphov till ökade 
intäkter i form av ökad tillsyn alternativt att handläggarna kan få mer tid till 
strategiskt arbete eller utbildning. Samtidigt blir det mindre arbete för den sökande 
vilket därmed förenklar för den enskilde. Förslaget bedöms vara positivt för både 
kommunens förvaltning såväl som för den enskilde.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 14 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-15  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från och med 2022 
avskaffa handläggningsavgifterna beträffande tillstånd för enskild 
avloppsanläggning 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Johan Jonsson (C) och Per Adolfsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående borttagande av handläggaravgift gällande tillstånd för 
enskild avloppsanläggning 
Riktlinje kommunala VA-bidrag 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att från och med 2022 avskaffa handläggningsavgifterna beträffande tillstånd för 
enskild avloppsanläggning 

Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2022-01-31 
Johan Jonsson (C) och Inger Bark-Lagergren (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att från och med 2022 avskaffa handläggningsavgifterna beträffande tillstånd för 
enskild avloppsanläggning 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 15

 KS/2017:324, KS/2021:430  

§ 6 
Nya riktlinjer för bidrag till enskild dricksvattenanläggning 

Bakgrund och sammanfattning 
2017-06-12 upprättades dokumentet ”Riktlinje kommunala VA-bidrag” som nu är 
i behov av att revideras. Parallellt med det allmänna behovet av revidering finns 
ett förslag att ta bort såväl bidrag som handläggaravgifter (se separat ärende) 
beträffande inrättandet av enskild avloppsanläggning. Detta ärende handlar om 
bidragsdelen. 

Som konsekvens av det här förslaget behöver den gamla riktlinjen för kommunala 
VA-bidrag tas bort snarare än att revideras. Istället behöver nya riktlinjer för 
bidrag till enskild dricksvattenanläggning upprättas. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-15 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för 
kommunalt bidrag till dricksvattenanläggning i Emmaboda kommun enligt 
förslag. 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att till följd av 
föregående beslut ta bort den gamla riktlinjen för kommunala VAbidrag.  

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Per Adolfsson (S) yrkar bifall till KS beredningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunala VA-bidrag. 
Ny riktlinje för bidrag till enskild dricksvattenanläggning. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa riktlinjer för kommunalt bidrag till dricksvattenanläggning i 
Emmaboda kommun enligt förslag. 

att till följd av föregående beslut ta bort den gamla riktlinjen för kommunala VA-
bidrag. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 16 

 KS/2022:45  

§ 7 
Taxor och avgifter inom Bildningsnämndens verksamhetsområden 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden har inkommit med förslag på nya avgifter och taxor inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden.  

Förändringar av taxor och avgifter är enligt förslag nedan.  
Inom parantes är nuvarande nivå.  
Alla andra avgifter och taxor är oförändrade. 

Avgift för Förskola och Pedagogisk omsorg för förskolebarn som vistas i 
omsorgen mer än 25 timmar per vecka (t.o.m. 31 juli det år barnet fyller 6 år) 
Barn 1: 3 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 572 kronor i månaden (1 510 
kr) 
Barn 2: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden (1 007 
kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden (503 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 

Avgift för Förskola och Pedagogisk omsorg för förskolebarn som vistas i 
omsorgen 25 timmar per vecka eller mindre (t.o.m. 31 juli det år barnet fyller 
6 år) 
Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden (1 007 
kr) 
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden (503 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden (503 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är för närvarande 52 410 kronor per 
månad. (50 340 kr) 

Avgift för Fritidshem och Pedagogisk omsorg för skolbarn (fr.o.m. 1 augusti 
det år barnet fyller 6 år) 
Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden (1 007 
kr) 
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden  (503 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden  (503 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är för närvarande 52 410 kronor per 
månad. (50 340 kr) 

Bildningsnämnden beslutade 2021-12-16 
att godkänna indexjustering av barnomsorgstaxans inkomsttak fr.o.m. 2022-01-01 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 17 

att godkänna att alla övriga taxor och avgifter ligger kvar på oförändrad nivå 2022 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt 
inkomsttak utifrån Skolverkets årligen fastslagna belopp angående 
barnomsorgstaxan fr.o.m. 2022-01-01 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att alla övriga 
taxor och avgifter inom Bildningsnämndens område förblir oförändrade 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BIN 2021-12-16 §102 
Taxor och avgifter inom Bildningsförvaltningens verksamhetsområde 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa nytt inkomsttak utifrån Skolverkets årligen fastslagna belopp 
angående barnomsorgstaxan för år 2022 och därmed ändra berörda avgifter från 
och med 2022-03-01 

att godkänna att alla övriga taxor och avgifter inom Bildningsnämndens område 
förblir oförändrade 2022. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
     
 
     
 

 

 
 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 18

 KS/2021:453, KS/2021:454, KS/2021:455  

§ 8 
Inkomna medborgarförslag och motioner 

Medborgarförslag: Bygg den nya förskolan i Eriksmåla så att det får plats fler barn 
än i nuläget 

Medborgarförslag: Omvandla gräsytor till blommande ängar 

Medborgarförslag: Lekplats bakom Folkets hus i Åfors
 ____ 

Förslag till beslut 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att överlämna inkomna medborgarförslag och motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 
____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 19

 KS/2022:11  

§ 9 
Avsägelse av uppdrag från Göran Eriksson (C) som ersättare i 
Socialnämnden, ersättare i Bygg- och miljönämnden och ersättare i 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Bakgrund 
Göran Eriksson (C) har meddelat att han avsäger sig samtliga kommunala 
uppdrag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att entlediga Göran Eriksson (C) från hans uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden 

att entlediga Göran Eriksson (C) från hans uppdrag som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden 

att skicka information för kännedom och vidare hantering till Kommunstyrelsen 
angående Göran Erikssons (C) avsägelse i förhållande till Göran Erikssons 
uppdrag som ersättare i Tillgänglighetsrådet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 20 

KS/2022:11 

§ 10 
Avsägelse av uppdrag från Göte Svensson (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Bakgrund 
Göte Svensson (S) har meddelat att han avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att hemställa hos Länsstyrelsen Kalmar Län att genomföra ny sammanräkning för 
kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 
____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 21 

KS/2022:11 
§ 11 
Avsägelse av uppdrag från Christer Israelsson (KD) som revisor tillika 1:e 
vice ordförande i revisionen 

Bakgrund 
Christer Israelsson (KD) har meddelat att han avsäger sig sitt uppdrag som revisor 
tillika revisionens 1:e vice ordförande . 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att entlediga Christer Israelsson (KD) från sitt uppdrag som revisor tillika 
revisionens 1:e vice ordförande 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 22 

KS/2022:11 

§ 12 
Fyllnadsval av Stefan Focic (M) som ledamot i Socialnämnden efter Eva 
Regin Johnston (M) 

Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ledamot i Socialnämnden efter Eva Regin Johnston (M) för innevarande 
mandatperiod fram till och med 2022-12-31.  

Förslag  
Emma Åhlander Hansson (M) föreslår Stefan Focic (M) som 
-ledamot i Socialnämnden efter Eva Regin Johnston (M) för innevarande 
mandatperiod fram till och med 2022-12-31.  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Stefan Focic (M) som 
-ledamot i Socialnämnden efter Eva Regin Johnston (M) för innevarande 
mandatperiod fram till och med 2022-12-31. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 23 

KS/2022:11 

§ 13 
Fyllnadsval av Leif Karlsson (M) som ersättare i Socialnämnden efter Stefan 
Focic (M) 

Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Socialnämnden efter Stefan Focic (M) för innevarande mandatperiod 
fram till och med 2022-12-31.  

Förslag  
Emma Åhlander Hansson (M) föreslår Leif Karlsson (M) som 
-ersättare i Socialnämnden efter Stefan Focic (M) för innevarande mandatperiod 
fram till och med 2022-12-31.  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Leif Karlsson (M) som 
-ersättare i Socialnämnden efter Stefan Focic (M) för innevarande mandatperiod 
fram till och med 2022-12-31. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
  

 
 

 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 24 

KS/2022:11 

§ 14 
Fyllnadsval av Eila Medin (M) som 1:e vice ordförande i revisionen efter 
Christer Israelsson (KD) 

Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-1:e vice ordförande i revisionen efter Christer Israelsson (KD) för innevarande 
mandatperiod fram till och med 2022-12-31.  

Förslag  
Bo Eddie Rossbol (-) föreslår Eila Medin (M) som 
-1:e vice ordförande i revisionen efter Christer Israelsson (KD) för innevarande 
mandatperiod fram till och med 2022-12-31. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Eila Medin (M) som 
-1:e vice ordförande i revisionen efter Christer Israelsson (KD) för innevarande 
mandatperiod fram till och med 2022-12-31. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 25 

§ 15 
Fråga från Stefan Marcelius (SD) ställd till MHABs ordförande om vilka 
externa finansiärer som finansierar ReMakes verksamhet 

Stefan Nyström (M), ordförande för det kommunägda aktiebolaget Möjligheternas 
Hus AB, redovisar vilka externa organisationer som finansierar projektet ReMake 
som drivs av bolaget och klargör förutsättningarna kring den uppställda 
målsättningen att ReMake fr.o.m 2023-01-01 självfinansieras. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
  
 
  

 
 

 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-01-31 26 

§ 16 
Frågor och svar 

Inger Bark-Lagergren (MP) frågar Johan Jonsson (C) ifall han skulle tacka ja om 
att bli informerad av Inger vem som är verksamhetsledare för föreningen 
Fritidsbanken. 

Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande, svarar att frågan om 
Fritidsbanken undersöks just nu och att Inger Bark-Lagergren (MP) gärna får 
mejla kontaktuppgifter till företrädare för föreningen. 

Jarkko Pekkala (S) efterfrågar följande information från följande personer: 
Stefan Nyström (M) – Hur långt har arbetet med delade turer kommit i 
Socialförvaltningen? 
Johan Jonsson (C) – Vad är statusen avseende de ekonomiska medlen som 
tilldelades till arbetskläder inom förskolan? 
Emma Åhlander Hansson (M) – Hur går arbetet med att starta upp en fritidsgård i 
Vissefjärda? 

Stefan Nyström (M) svarar att det pågår dialog om frågan om delade turer. Arbetet 
med att implementera beslutet om delade turer pågår, men Stefan Nyström svarar 
att han på rak arm är osäker på hur långt arbetet har kommit. 

Johan Jonsson (C) svarar att han återkommer i frågan. 

Emma Åhlander Hansson (M) svarar att hon gärna ser att en fritidsgård startas 
upp i Vissefjärda, men att det inte finns någon förening som har varit intresserad 
av att driva en sådan, vilket skulle krävas. Det diskuteras om olika sätt att göra det 
mer attraktivt att driva en potentiell fritidsgård.

 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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