
                      
                                                                       

                                                             
 
      

      
 

 
 

   
 

  
  
  

  
  
 
 
 

 

 
 

 
  
  
  

    
  

 
 

 

 
 

 
    

  
 
 
                       

  

 
 
                       

    

                                        
 
    
    
  
    

 
 

  
 

 
 

 
  

     
 

  
 

 
  

   
 
 
 
 

1 Emmaboda kommun 
I 

j 
1 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2022-03-28, 18:00 - 20:33 

Ajourneringar 19:40 – 19:55, 20:14 – 20:20 

Beslutande Se närvarolista sidan 2 

Övriga deltagande Haris Hadzovic, sekreterare 
Anders Svensson, kommunchef 
Katarina Bondesson, chefsekonom 

Tema Allmänhetens frågestund om kommunens årsredovisning för 2021 

Utses att justera Leif Karlsson (M) och Jan-Olof P. Jäghagen (S) 
Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2022-04-01, kl. 08:00 

Underskrifter sekreterare 
§33 - §55 

Haris Hadzovic 
ordförande 

Bo Eddie Rossbol 
justerande 

Leif Karlsson (M)  Jan-Olof P. Jäghagen (S) 

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

Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande 2022-04-01 2022-04-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 

Christoffer Karlsson 

 
 
 
 



                      
                                                                       

                                                             
 
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
  

 

1 Emmaboda kommun 
I 

j Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 2 

Närvaroförteckning 
Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvaro 

1 Maria Ixcot Nilsson S N 
2 Bo Sunesson C N 
3 Sten-Olof Johansson M N 
4 Per Adolfsson S N 
5 Stefan Marcelius SD N 
6 Zeljka Krajinovic S Dan Bondesson N 
7 Bo Eddie Rossbol (-) N 
8 Ingrid Adolfsson S F 
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 Linda Johansson N 
16 Stefan Nyström M Emma Åhlander Hansson 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 N 
23 Ann Helene Jonsson M N 
24 Kickie Norrby S Osama Habbak N 
25 Dragan Pavlovic S Jan Karlsson N 
26 Tony Johansson SD F 
27 Erik Fors S Majbrith Andersson N 
28 Rune Magnusson (-) N 
29 Hans Ohlsson M N 
30 Karl Geyer MP Inger Bark Lagergren N 
31 Flemming Jörgensen S N 
32 Stig-Ove Andersson S N 
33 Mats Bjartling (-) F 
34 Bo Häggbring SD N 
35 Niklas Banérsson C Angela Fransson N 
36 Stefan Focic M N 
37 Eva-Lena Gotthardsson S N 
38 Camilla Holgersson V N 
39 Gullvi Dahllöf S N 
40 Göran Andersson C N 
41 Günter Villman M N 

Summa närvarande: 36 
Frånvarande: 5 
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Sammanträdesdatum 

2022-03-28 3 

Innehållsförteckning 

§ 33 Kommunrevisorerna informerar 
§ 34 Årsredovisning 2021 
§ 35 Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2021 - Emmaboda kommun 
§ 36 Årsredovisning 2021 - Räddningsförbundet Emmaboda - Torsås 
§ 37 Gemensamt Räddningstjänstförbund för kommunerna Borgholm, 
           Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn  
           och Torsås 
§ 38 Ändrat vänortssamarbete med Pionerskij Kaliningrad 
§ 39 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, EBA 
§ 40 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, EMFAB 
§ 41 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, EEAB och EEMAB 
§ 42 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, MHAB 
§ 43 Ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2022 
§ 44 Inkomna medborgarförslag och motioner 
§ 45 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Lyckebyåns Vattenförbund från Lennart
           Gustavsson (C) 
§ 46 Avsägelse av uppdrag som ägarombud i Destination Glasriket AB från Sten-
           Olof Johansson (M) 
§ 47 Anmälan: ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Karl Geyer 

(MP) 
§ 48 Fyllnadsval av Jan Bonell (M) som kommunrevisor efter Krister Israelsson  
           (KD) för innevarande mandatperiod 2019-2022 
§ 49 Fyllnadsval av Chatrine Schander Ljungquist (C) som ersättare i Bygg- och  
           miljönämnden efter Göran Eriksson (C) för innevarande mandatperiod  
           2019-2022 
§ 50 Fyllnadsval av Emma Åhlander Hansson (M) som ägarombud i Destination  

Glasriket AB efter Sten-Olof Johansson (M) för innevarande mandatperiod  
           2019-2023 
§ 51 Fyllnadsval av Oskar Erlingsson (C) som ledamot i styrelsen för Lyckebyåns
           Vattenförbund efter Lennart Gustavsson (C) för innevarande mandatperiod  
           2019-2023 
§ 52 Val av Johan Jonsson (C) som ledamot i interimsdirektion för
           Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-12-31 
§ 53 Val av Maria Ixcot Nilsson (S) som ersättare i interimsdirektion för
           Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-12-31 
§ 54 Val av Jan Bonell (M) som revisor för Räddningstjänstförbundet Sydost fram 

tills 2022-12-31 
§ 55 Fråga från Nicke Grozdanovski (V) till bildningsnämndens ordförande Emma
           Åhlander Hansson (M) om hur det går med implementeringen av  
           utskänkningsställe för böcker i Eriksmåla 

Utfall av voteringar 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28

 § 33 
Kommunrevisorerna informerar 

    Kommunrevisor Per Sigvardsson (S) lämnar följande information till 
kommunfullmäktige: 

·        Granskningar som revisionen arbetar med. 
·        Revisionens önskemål om utökade ekonomiska anslag.   

Inga frågor ställs till revisionen. 

Förslag till beslut 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
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 KS/2022:7  

§ 34
Årsredovisning 2021  

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-
03-08 kommunens årsredovisning 2021. Förvaltningschefer, bolagens VD:ar och 
chef för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås redovisar årsbokslut för 
respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Emmaboda kommun 2021 
____ 

  Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna föreliggande bokslut samt koncernbokslut 2021 och  
nämndernasverksamhetsberättelse för 2021 

____ 
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 KS/2022:140  

§ 35 
Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2021 - Emmaboda kommun 

Sammanfattning 
I anslutning till upprättad årsredovisning föreligger av revisorerna upprättad 
revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2021. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning och 
pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Revisionens redogörelse 
Revisionens ordförande Per Sigvardsson (S) redogör för revisionsberättelsen samt 
granskningsrapporterna för kommunens bolag. 

Berörda ledamöter och ersättare deltar ej i beslutet om ansvarsfrihet för de 
nämnder och styrelser där de själva har varit verksamma i. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse Emmaboda kommun 2021 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2021 Emmaboda kommun 
Årsredovisning MHAB 2021 
Granskningsrapport MHAB 2021 
Revisionsberättelse MHAB 2021 
Årsredovisning EEAB 2021 
Revisionsberättelse EEAB 2021 
Granskningsrapport EEAB 2021 
Årsredovisning EEMAB 2021 
Revisionsberättelse EEMAB 2021 
Granskningsrapport EEMAB 2021 
Årsredovisning EBA 2021 
Granskningsrapport EBA 2021 
Revisionsberättelse EBA 2021 
Årsredovisning EMFAB 2021 
Granskningsrapport EMFAB 2021 
Revisionsberättelse EMFAB 2021 
Årsredovisning EFFAB 2021 
Granskningsrapport EFFAB 2021 
Revisionsberättelse EFFAB 2021 

Förslag till beslut 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 



                      
                                                                       

                                                             
 
 

       
 

 
        

 
  

 
 

 
       
 
 
 
 

1 Emmaboda kommun 
I 

j 

_____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 7 

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för ledamöterna i 
Kommunstyrelsen 

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för ledamöterna i nämnder, den 
gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten samt den gemensamma 
nämnden för hjälpmedelsverksamhet 

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för ledamöterna i kommunens 
bolag. 
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 KS/2022:13  

§ 36
Årsredovisning 2021 - Räddningsförbundet Emmaboda - Torsås 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbundsdirektion som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktige-församlingar behandla 
årsredovisningen. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
årsredovisning för 2021. 

Resultat 
Resultatet för 2021 uppgick till +505 Tkr, vilket är +5 Tkr bättre än budget. 
De största varianserna i driften förklaras av 

• Drift/Fordon – Avskrivningarna lägre än budgeterat då alla 
planerade investeringar inte blivit av. 

• Brandskyddskontroll – Sjukdom hos personalen har medfört lägre 
intäkter än budget. 

• Utbildning – Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat 
eftersom en extra resurs tillsatts för att hjälpa till med utbildnings-
insatserna. 

Balanskravsutredning 
Balanskravet innebär att intäkter måste överstiga kostnaderna varje år. Ett 
eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre närmsta 
budgetåren. Ingående balanskravsresultat vid årets början uppgick till 0 Tkr och 
det finns därmed inga tidigare negativa resultat att återställa. 2021 års positiva 
resultat på +505 Tkr följer balanskravet. 

Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid årets slut till 3 146 Tkr och årets investeringar på 1 063 
tkr har finansierats med egna medel. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning RFET 2021 
Tjänsteskrivelse Årsredovisning RFET 2021 
Direktionsprotokoll RFET 2022-03-07 
Granskning av årsredovisning RFET 2021 
Revisionsberättelse 2021 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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2022-03-28 9 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna Årsredovisning 2021 – Räddningsförbundet 
Emmaboda-Torsås 

att bevilja ansvarsfrihet till ledamöterna i direktionen för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås i koppling till 

  Årsredovisning – Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2021 

Johan Jonsson (C),  Maria Ixcot Nilsson (S),  Flemming Jörgensen (S),   
Leif Karlsson (M), Anja Granlund Karlsson (-), Stig-Ove Andersson (S) och Per 
Adolfsson (S) deltar inte i kommunfullmäktiges beslut. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 KS/2020:101  

§ 37 
Gemensamt Räddningstjänstförbund för kommunerna Borgholm,

    Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro,    
    Oskarshamn och Torsås 

Bakgrund 
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal 
räddningstjänst. Kommunernas ansvar regleras i 3 kap i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommunerna, 
enligt LSO, även för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet samt 
verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) och sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan 
mellan de kommunala räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer 
och mer samverkan mellan dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är 
en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
räddningsnämnden/direktionen) har fullt ansvar för räddningstjänstens 
organisation och förmåga inom nämndens geografiska ansvarsområde. 
Ansvaret handlar om både planeringsmässig och minutoperativ förmåga. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång 
tid. Detta ledde till många och omfattande bränder som lyfte upp behovet 
av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Vanligaste framtida 
klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer vara mer 
frekvent förekommande i framtiden. 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som 
kommunerna har att hantera. Diverse utredningar har också gjorts 
nationellt som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten 
har i framtiden: 

• Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter 
larmas i framtiden 

• Räddningstjänstutredningen – en utredning om en 
effektivare räddningstjänst 

• Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018 

Bland annat utifrån ovanstående erfarenheter togs, en reviderad Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor, fram som började gälla 1/1 2021. Utöver 
den förändrade lagstiftning, har fyra nya föreskrifter antagits (gäller fr.o.m. 
1/1 2022): 

• Föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst (MSBFS2021:1) 

• Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

   
 

     
   

        
                                      

 
 

 
 

 
 

                            
   

 
 

 
  

 
          

 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
          

    
 

  
        

 
      

 
 

 
 

 
  

 
       

~ Emmaboda kommun 

w 11 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, MSBFS 2021:8 

• Föreskrifter om undersökningsrapport efter 
kommunal räddningsinsats,MSBFS 2021:5 

• Föreskrifter och allmänna råd om ledning av 
kommunal räddningstjänst,MSBFS 2021:4  

Revideringen av lagstiftningen med tillhörande föreskrifter, ställer ökade 
krav på räddningstjänsterna, bl.a. avseende ledning av stora räddningsinsatser 
(både övergripande ledning (systemledning) och operativ ledning)). Utöver 
detta ställs nya/förändrade krav på det förebyggande arbetet, utökade krav på 
olycksutredning samt mer detaljerade krav om utformning av kommunens
handlingsprogram för räddningstjänst. Även förändrad tolkning av annan 
lagstiftning påverkar räddningstjänsten och ger mer arbete, exempelvis 
miljöbalken och arbetsmiljölagen. 

Det framgår i förarbetena för den förändrade LSO, att områdena vid 
samverkan inte bör bli för små resursmässigt men inte heller för stora 
eftersom detta riskerar att skapa en distans till de pågående 
räddningsinsatserna och övrig kommunal verksamhet. Dessa avvägningar 
kan bli särskilt påtagliga i de delar av landet där befolkningstätheten är låg. 

Gällande tvingande reglering om geografisk indelning av 
räddningstjänsterna/samverkan för dessa, så övervägdes detta i förarbetena 
till den nya LSO som gäller från 1/1 2021. Dock togs detta inte med i ny 
lagstiftning, då utredningen kom till slutsatsen att det är kommunerna själva 
som bäst kan avgöra hur kraven i den nya lagstiftningen ska uppfyllas. 

Kraven på ökad operativ ledningsförmåga gör att räddningstjänsterna 
måste samverka och/eller organiseras på annat sätt. Redan innan den 
nya reviderade lagstiftningen togs fram var merparten av 
räddningstjänstpersonal i Sverige anställd i kommunalförbund. Det är 
rimligt att anta att behovet av att arbeta i större organisationer kommer 
anses öka utifrån kraven i ny lagstiftning. 

Som alla offentliga verksamheter så ökar ju också kraven generellt på rationell 
och rättssäker hantering av det samlade förvaltningsuppdraget, vilket av 
många räddningschefer ses som svårt att klara. Att i någon form förändra 
arbetssätt anses därför nödvändigt. Ett viktigt grundläggande förhållande att ha 
med sig när man bedömer behovet av ett eventuellt större 
räddningstjänstförbund, är räddningschefens ansvar enligt LSO. Ansvaret har 
samma lydelse som i tidigare lagstiftning; ”räddningschefen ansvarar för att 
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad”. Detta och ovanstående 
förutsättningar/nya krav talar för att det eventuellt kan vara lämpligt att bilda 
ett större räddningstjänstförbund. 

Det övergripande målet för en eventuellt större räddningstjänstorganisation, 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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bör vara att bättre hantera nuvarande och kommande krav utifrån ny/förändrad 
lagstiftning och andra ökande krav – med bibehållen rådighet över det som 
kan/ska beslutas. Detta för att i slutändan kunna ge kommuninnevånarna en så 
kvalitativt bra och kostnadseffektiv räddningstjänst som möjligt. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten 
Nybro, Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten  Emmaboda-Torsås), 
har tidigare haft en samverkan som under senare år har utvecklats vidare. 
Utifrån ovanstående bakgrund så hade räddningscheferna i dessa 
räddningstjänster, våren 2019, kommit till gemensam insikt att de ansåg att 
deras befintliga räddningstjänstorganisationer var för små och den  samverkan 
som befintliga och kommande lagkrav krävde, var mycket betungande att 
hantera. 

För att belysa ovanstående så initierades gemensamma dialogmöten med 
kommunledningarna av räddningscheferna i södra Kalmar län under 2019. 
Vid det andra dialogmötet så förordades det att man i respektive 
räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa sina egna 
utmaningar. 

Därefter skulle ställning tas till hur åtgärder skulle kunna göras, enskilt eller i 
samverkan och hur samverkan i så fall borde se ut. Vid redovisning av 
respektive organisations förutsättningar så konstaterades att många av 
utmaningarna och tillkortakommanden var gemensamma. Därför ställdes 
frågan; skulle skapande av ett större räddningstjänstförbund vara ett bra sätt 
att skapa bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar som 
räddningstjänsterna står inför, eller ska samverkan utvecklas på annat sätt 
och/eller skulle varje räddningstjänst lösa sina egna problem? 

Under våren 2020 hade räddningscheferna i Oskarshamn och 
Mönsterås/Högsby (HMO) kommit till samma slutsats som kollegorna i södra 
länet. HMO hade sedan tidigare ett par år tillbaka motsvarande operativ 
samverkan som man nyligen hade startat upp i södra länet, och man hade 
också börjat samverka inom diverse andra områden. De utmaningar som man 
konstaterat i södra länet hade man också till stora delar identifierat inom 
HMO. 

Förfrågan gjordes från räddningscheferna inom HMO till södra länet, om det 
var möjligt att bredda eventuellt utredningsuppdrag till att omfatta även 
deras tre kommuner. Detta lyftes politiskt i respektive kommun och vid möte 
mellan de nio kommunernas kommunledningar 22/9 2020, bestämdes det att 
utredningsfrågan formellt skulle beslutas i de nio berörda kommunerna. 
Beslut om att genomföra utredning av ett gemensamt räddningstjänstförbund 
togs i samtliga nio kommuner under hösten 2020. Utredningen skulle 
genomföras med interna resurser. 

Process 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Utredningsprocessen har skett i två steg. Steg 1 där två processledare tillsammans 
med räddningscheferna tog fram grundläggande underlag, bland  annat: 

 Övergripande riskbeskrivning/-analys (hur ser behovet ut att 
hantera olycksrisker ut inom området och i respektive kommun). 

 Nuvarande organisation och resurser. 
 Konstaterade utmaningar och behov utifrån nya lagstiftade krav. 
 Förslag till grundläggande principer 
 Framtagande av fiktiv, möjlig framtida organisation (se 

innebörd i rapporten).  
• Teknik – system och IT (hur hantera dess frågor praktiskt, 

hur påverkas ekonomin). Samordnare för arbetet har varit 
digitaliseringschefen i Kalmar 

I detta steg konstaterades också att vissa frågor behövde belysas djupare och 
med annan kompetens, varför beslut att tillsätta tre delutredningsgrupper togs 
(steg två av utredningen): 

• Teknik – system och IT (hur hantera dess frågor praktiskt, hur 
påverkas ekonomin). Samordnare för arbetet har varit 
digitaliseringschefen i Kalmar 

• HR-frågor (hur hantera vissa löne- och  
arbetstids-/arbetsschemaskillnader) 

• Ekonomifrågor: utifrån framtagen modell har 
räddningstjänstkostnaderna (bl.a. utifrån nya krav), jämförts 
utifrån hantering i befintliga organisationer och i ett 
eventuellt gemensamt framtida förbund. 

• Finansieringsmodell vid skapande av ett förbund och även 
framgent, har tagits fram – och redovisas också i utredningen.  

Processledarna har hållit ihop arbetet och har författat rapporten. 
Räddningscheferna har utgjort referensgrupp och 
Kommunstyrelseordförandena samt kommuncheferna/-direktörerna har
utgjort styrgrupp i arbetet. Övergripande information till personalen har 
givits löpande och riskutredningar har gjorts. 
Informationsmöte hölls med de regionala fackliga organisationerna i juni 2021. 

Handlingar i ärendet 

• Utredning om gemensamt räddningstjänstförbund för 
kommunerna: Borgholm, Emmaboda, Högsby, 
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås. 

• Förbundsordning för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost. 

• Förslag till avtal avseende övertagande av personal 
och anläggningstillgångar samt drift av vissa IT-

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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system. 

• Omställningskostnader och migrationskostnader, 
budget 2022 och 2023  

• Gemensam viljeinriktning i frågan från 
kommunstyrelseordförandena i de nio berörda 
kommunerna.  

Konsekvenser 
I utredningens bilaga 4 beskriver nuvarande organisation RFET stora 
svårigheter att uppfylla lagstiftarens krav inom ramen för befintlig organisering 
utan rejäl ökning utav tillförda resurser, om ens möjligt. I den 
finansieringsmodell som föreslås i utredningen är respektive kommuns 
ekonomiska grundplåt, det som respektive fullmäktige avsatt för 
räddningstjänstuppdraget plus utav några kommuner redan gjorda utfästelser 
om förstärkt ram med anledning av kommande investeringar. För Torsås och 
Emmabodas del gäller detta nya lokaler i Emmaboda. 

Vidare i utredningen simuleras den långsiktiga finansieringen av eventuellt nytt 
förbund. I denna simulering har hänsyn tagits till antagen befolkningsökning, nya 
investeringar och löpande kostnadsökningar. Emmaboda kommuns ökade 
kostnader förväntas genom simuleringen bli fem procent årligen vilken i 
sammanhanget anses rimligt. 

Vid ett positivt beslut att bilda ett nytt förbund blir för Torsås och Emmaboda 
det faktum att vi tillsammans har en juridisk person i form av ett 
kommunalförbund utan egentlig verksamhet. I detta kan kommunerna välja 
att likvidera förbundet eller fundera om det kan finnas andra vinster i att 
kvarstå med förbundet i syfte att samverka i andra, för kommunerna, 
relevanta uppdrag. Här skulle exempelvis ganska omgående utredas huruvida 
brandskyddskontroller och sotningsverksamhet skall övergå till nytt förbund 
eller stanna kvar som uppdrag i det redan befintliga förbundet. 

Övergripande tidsplan (Förutsatt att samtliga nio kommuner fattar beslut om att 
bilda ettgemensamt räddningstjänstförbund) 

Utsedd direktion för förbundet bör under 2022, i samråd och samverkan med 
medlemskommunerna, besluta om de åtgärder som behövs för att nedan 
nämnda verksamhetsövergång ska kunna ske. Rekrytering och anställning av 
förbundschef bör via kommunalförbundets direktions försorg,  ske snarast 
efter bildandet av förbundet. Tecknande av avtal rörande former för 
personalövergång, övertagande av anläggningstillgångar samt hantering av 
drift samt, ska göras innan verksamhetsövergång planeras ske (1/1 2023). 

Senast under det nya förbundets första verksamhetsår, ska 
inrangeringsprocessen kring övertagande av personal genomföras. 

Sammanfattning och slutsats 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda 
ett räddningstjänstförbund för de aktuella kommunerna och jämföra detta 
med vad som skulle krävas om kommunen valde att fortsätta bedriva 
räddningstjänst i befintlig organisation. Detta utifrån de utmaningar som 
räddningstjänsterna står inför, nu och i framtiden. 

Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ 
ledning), så kan frågan ses från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle 
påverkas av en förbundsbildning, dels hur övrig verksamhet i befintlig 
organisation skulle påverkas. 

Båda dessa perspektiv, bedöms i utredningen, bättre kunna 
hanteras i ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse, så bedöms ett 
räddningstjänstförbund vara mer fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga 
räddningstjänstorganisationer. 

Staten har, vilket tidigare i denna skrivelse påtalats, uttalat ett utökat behov 
av samverkan mellan kommunerna, vilket nu har tydliggjorts genom 
åtföljande lagstiftning. Lagstiftningen gör, delvis, att den enskilda 
räddningstjänsten inte är helt självbestämmande. Exempelvis ledning av 
räddningsinsatser samt beredskap, måste samordnas och ledas utifrån ett 
större geografiskt sammanhang. Även kraven på förebyggande arbete, 
myndighetsutövning genom tillsyn, har ökat. 

Huvudfrågan i utredningen, eller kanske snarare förhållningssättet i 
utredningen, har hela tiden varit att utreda hur långt de ekonomiska resurser 
kommunerna idag sätter av till räddningstjänst (fullmäktiges budget) räcker 
oavsett om man gör det i primärkommunal regi eller inom gemensamt 
förbund. Utredning svarar på den frågan – gemensamma resurserna räcker i 
att möta lagstiftarens utökade krav i en gemensam organisering. 

I detta sammanhang får inte kommungränser utgöra hinder att på rationella sätt 
möta både medborgarens och lagstiftarens behov/krav/önskan. 

Räddningstjänstens verksamhet är en viktig del av kommunernas 
säkerhetsarbete och har stor betydelse för invånarnas känsla av trygghet. 

Utredningens och undertecknade kommunchef respektive förbundschef 
samlade slutsats är därför att ett gemensamt räddningstjänstförbund 
förordas. 

Beslutsunderlag
                              -Tjänsteskrivelse – Gemensamt räddningsförbund 
                              -Räddningstjänstutredning för nio kommuner i Kalmar län 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 - Budget 2022 och 2023 omställning
                              -Grund till avtal med kommunerna och kommunalförbundet exkl.  bilagor
                              -Slutversion bilaga 1 – Förbundsordningen Räddningstjänsten Sydost 

2022-02-02 
                              -Slutversion bilaga 2 – Förbundsordningen Räddningstjänsten Sydost
                              -Slutversion förbundsordning Räddningstjänsten Sydost 2022-02-02 
                              -Viljeinriktning KSO-grupp angående bildande av gemensamt

         räddningstjänstförbund 
                              -Räddningstjänstförbund Emmaboda-Torsås Signed
                              -Räddningstjänstförbund Emmaboda-Torsås Protokoll MBL 19 § 11 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

att Emmaboda kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, Borgholm, 
Torsås, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn bildar 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost fr.o.m. den 1 januari 2023 då 
kommunalförbundet övertar ansvaret för medlemskommunernas 
räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga 
att svara för inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen 
förbundsordning. 

att godkänna förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost 

att förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås får 
teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost om att 
kommunalförbundet övertar personal och anläggningstillgångar på i huvudsak 
de villkor som framgår av upprättat förslag till ”Avtal”. 

att förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda 
Torsås får i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan 
bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att godkänna Emmaboda kommuns del av budgeterade 
omställningskostnader avseende 2022 och 2023 för bildande av 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att välja en ordinarie ledamot och en som ersättare i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost. Ordinarie ledamot eller dess ersättare i 
förbundsdirektionen ska fram till den 31 december 2022 utgöra 
interimsdirektion med mandat att fatta de beslut som behövs för 
att kommunerna ska kunna genomföra verksamhetsövergång till 
kommunalförbundet till 1 januari 2023. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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att till kommunalförbundet Räddningstjänsten i Sydost utse en 
förtroendevald revisor 

att ge direktionen för Räddningstjänsten Emmaboda – Torsås i uppdrag 
att under 2022 utreda det gemensamma kommunalförbundets framtid 

att finansieringen av Emmaboda kommuns såväl som Torsås kommuns 
övergångskostnader för 2022 och 2023 finansieras inom ramen för 
kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-03-08 
Johan Jonsson (C) tilläggsyrkande (ny tredje att-sats från slutet): 
att besluten ovan gäller förutsatt att samtliga nio kommuner fattar likvärdiga 
beslut om attbilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut, och finner frågan med ja 
besvarad. 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner Johan 
Jonssons (C) tilläggsyrkande, och finner frågan med ja besvarad 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Emmaboda kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, 
Borgholm, Torsås, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och 
Oskarshamn bildar kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost 
fr.o.m. den 1 januari 2023 då kommunalförbundet övertar ansvaret 
för medlemskommunernas räddningstjänst samt den 
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för 
inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen 
förbundsordning. 

att godkänna förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost 

att förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås får teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och 
anläggningstillgångar på i huvudsak de villkor som framgår av 
upprättat förslag till ”Avtal”. 

att förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Torsås får i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som 
kan bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att godkänna Emmaboda kommuns del av budgeterade 
omställningskostnader avseende 2022 och 2023 för bildande av 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att välja en ordinarie ledamot och en som ersättare i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost. Ordinarie ledamot eller dess ersättare i förbundsdirektionen 
ska fram till den 31 december 2022 utgöra interimsdirektion med 
mandat att fatta de beslut som behövs för att kommunerna ska 
kunna genomföra verksamhetsövergång till kommunalförbundet till 
1 januari 2023. 

att till kommunalförbundet Räddningstjänsten i Sydost utse en 
förtroendevald revisor 

att besluten ovan gäller förutsatt att samtliga övriga berörda 
kommuner fattar likvärdiga beslut om att bilda ett gemensamt 
räddningsförbund 

att ge direktionen för Räddningstjänsten Emmaboda – Torsås i uppdrag 

att under 2022 utreda det gemensamma kommunalförbundets framtid 

att finansieringen av Emmaboda kommuns såväl som Torsås kommuns 
övergångskostnader för 2022 och 2023 finansieras inom ramen för 
kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. 

Johan Karlsson (SD) avstod från att delta i kommunstyrelsens beslut 2022-03-08. 
____ 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-03-28 
Stefan Marcelius (SD) yrkar i första hand avslag till
 kommunstyrelsens förslag till beslut, i andra hand följande 
tilläggsyrkande ifall kommunstyrelsens förslag bifalls: 
att om det skapas arbetstillfällen till följd av en omorganisering ska 
de inte placeras i Kalmar kommun 

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
samt avslag till Stefan Marcelius (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång vid kommunfullmäktige 2022-03-28 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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       Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) frågar kommunfullmäktige ifall 
       kommunstyrelsens förslag till beslut eller Stefan Marcelius (SD)
       avslagsyrkande kan bifallas.  
       Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs.

       Proposition 1 
       Ordförande formulerar följande voteringsproposition:
       Ja för kommunstyrelsens förslag, 

Nej för Stefan Marcelius (SD) förslag.

       Med 33 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

       Proposition 2 
Ordförande ställer Stefan Marcelius (SD) tilläggsyrkande mot avslag.

       Kommunfullmäktige beslutar att avslå Stefan Marcelius (SD) 
tilläggsyrkande. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att Emmaboda kommun tillsammans med kommunerna Kalmar, 
Borgholm, Torsås, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och 
Oskarshamn bildar kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost 
fr.o.m. den 1 januari 2023 då kommunalförbundet övertar ansvaret 
för medlemskommunernas räddningstjänst samt den 
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för inom 
detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen 
förbundsordning. 

att godkänna förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost 

att förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås får teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och 
anläggningstillgångar på i huvudsak de villkor som framgår av 
upprättat förslag till ”Avtal”. 

att förbundsdirektionen för räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås får i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som 
kan bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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att godkänna Emmaboda kommuns del av budgeterade 
omställningskostnader avseende 2022 och 2023 för bildande av 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. 

att välja en ordinarie ledamot och en som ersättare i 
förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost. Ordinarie ledamot eller dess ersättare i förbundsdirektionen 
ska fram till den 31 december 2022 utgöra interimsdirektion med 
mandat att fatta de beslut som behövs för attkommunerna ska kunna 
genomföra verksamhetsövergång till kommunalförbundet till 1 
januari 2023. 

att till kommunalförbundet Räddningstjänsten i Sydost utse en 
förtroendevald revisor 

att besluten ovan gäller förutsatt att samtliga övriga berörda 
kommuner fattar likvärdiga beslut om att bilda ett gemensamt 
räddningsförbund 

att ge direktionen för Räddningstjänsten Emmaboda – Torsås i uppdragatt 
under 2022 utreda det gemensamma kommunalförbundets framtid 

att finansieringen av Emmaboda kommuns såväl som Torsås kommuns 
övergångskostnader för 2022 och 2023 finansieras inom ramen för 
kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. 

Flemming Jörgensen (S) meddelar att han inte deltar i kommunfullmäktiges beslut. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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 KS/2022:121  

§ 38
Ändrat vänortssamarbete med Pionerskij Kaliningrad 

Bakgrund 
Emmaboda kommun har ingått vänortsavtal/samarbetsavtal med sex kommuner. 
• Jeppo, Finland 
• Jyderup, Danmark 
• Pionerskij, Ryssland 
• Kvam, Norge 
• Lefkada, Grekland 
• Bartoszyece, Polen 

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina är det aktuellt att förändra 
vänortsutbytet med Pionerskij, se bifogad skrivelse. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ändrat vänortsarbete med Pionerskij Kaliningrad 
Brev till Pionerskij Kaliningrad 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till  kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att Emmaboda kommun på grund av rådande situation kring Rysslands 
invasion av Ukraina tar paus avseende vänortsavtalet/samarbetsavtalet 
med Pionerskij, Kaliningrad 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
 

 
 

   
 

         

 
  

 
     

                             

  
 

     
 

 
     

   

 
 
 

   
 

  
 

            
 
              
       
    
 
 
                         

            
 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 22

 KS/2022:133  

§ 39
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, EBA 

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering 
avägardirektivet göras. 

Inga förändringar i ägardirektivet för Emmaboda Bostads AB (EBA) 2022 jämfört 
med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har 
arbetat fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. 
Ärendet har behandlats på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och 
behandlas på kommunfullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Emmaboda Bostads AB (EBA) 2022 
Ägardirektiv – Emmaboda Bostads AB (EBA) 2022 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

att anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Bostads AB (EBA) för 2022 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-03-28 
Günter Villman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 ____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Bostads AB (EBA) för 2022 

____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
 

 
 

    
 

 
  

 
  

 
     

                                    

  
 

    
 

 
      

     
 

 

 
  

 
  

 
               

  
 

                    
 
 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 23

 KS/2022:135  

§ 40
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, EMFAB 

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering 
av ägardirektivet göras. 

Inga ändringar i ägardirektivet för Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) 
2022 jämfört med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har 
arbetat fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen.
Ärendet har behandlats på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och 
behandlas på kommunfullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Emmaboda Fastighets AB (EMFAB)2022 
Ägardirektiv – Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) 2022 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen  

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) för 
2022 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
 

 
 

   
 

 
                                

  
 

                      
 

  
 

     
  

  
 

  
 

 
    

 
         

 
                          
   
  
   
 
   
 
             
   
 

 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 24

 KS/2022:134  

§ 41
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, EEAB och EEMAB 

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering 
avägardirektivet göras. 

Årets förslag till förändringar avser endast Emmaboda Elnät AB (EEAB) 
och Emmaboda Energi och Miljö AB (EEMAB) 

• Fullmäktiges beredning vill att borgensavgiften för Emmaboda elnät 
AB (EEAB) och Emmaboda Energi och Miljö AB (EEMAB sänks 
från 0.60% till 0.50%. 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har 
arbetatfram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen.
Ärendet har behandlats på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och 
behandlas på kommunfullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi 
och Miljö AB
Ägardirektiv – Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och MiljöAB 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta förslag till ägardirektiv för Emmaboda Elnät AB och Emmaboda 
Energi och Miljö AB för 2022 

____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
 

 
 

   
 

 
  

 
  

 
     

 

  
 

   
 

 
      

     
 
 

  

 

  

           

 
 

 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

_____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 25

 KS/2022:137  

§ 42
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2022, MHAB 

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering 
avägardirektivet göras. 

Inga förändringar i Ägardirektivet för Möjligheternas Hus AB (MHAB) 
2022 jämfört med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har 
arbetatfram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. 
Ärendet har behandlats på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och 
behandlas på kommunfullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Möjligheternas Hus AB (MHAB) 2022 
Ägardirektiv – Möjligheternas Hus AB (MHAB) 2022 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta förslag till ägardirektiv för Möjligheternas Hus AB (MHAB) för 
2022 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

 
 

 
   

 
       

 
  

 
      

  

  
 

     
 

 
  

    
 
 

  

 

  

       
  

 

   
 
 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 26

 KS/2022:136  

§ 43
Ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2022  

Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor ska en översyn och en eventuell revidering 
avägardirektivet göras. 

Inga förändringar i Ägardirektivet för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås 2022 jämfört med ägardirektiv 2021 

Ärendets beredning 
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson KF:S vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef, har 
arbetatfram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen.
Ärendet har behandlats på ett extra kommunstyrelsemöte 2022-03-28 och 
behandlas på kommunfullmäktige 2022-03-28. 

Kommunstyrelsens presidium har därefter berett ärendet 2022-03-15. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ägardirektiv Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
2022 
Ägardirektiv – Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 2022 

Kommunstyrelseberedningen förslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta förslag till ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
– Torsås för 2022 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
 
      

 

 
    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 27

 KS/2022:122  

§ 44 
Inkomna medborgarförslag och motioner 

Medborgarförslag – Avskaffa kravet att bidragsberättigade föreningar är 
anslutna till ett förbund  

Förslag till beslut 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anmäla inkomna motioner och medborgarförslag till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering
 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
    
 

 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 28

 KS/2022:11  

§ 45 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Lyckebyåns Vattenförbund från 
Lennart Gustavsson (C) 

Lennart Gustavsson (C) har 2022-03-01 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ledamot i styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lennart Gustavsson (C) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att entlediga Lennart Gustavsson (C) från hans uppdrag som ledamot i styrelsen 
för Lyckebyåns Vattenförbund 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    
  
 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 29

 KS/2022:11  

§ 46 
Avsägelse av uppdrag som ägarombud i Destination Glasriket AB från Sten-
Olof Johansson (M) 

Sten-Olof Johansson (M) har 2022-03-21 meddelat att han avsäger sig uppdraget 
som ägarombud i Destination Glasriket AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sten-Olof Johansson (M) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att entlediga Sten-Olof Johansson (M) från hans uppdrag som ombud i 
Destination Glasriket AB.

 ____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 

   
   

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

_____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 30

 KS/2022:11  

§ 47 
Anmälan: ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Karl Geyer (MP) 

Länsstyrelsen Kalmar Län har 2022-03-22 genomfört en ny sammanräkning 
för kommunfullmäktige i Emmaboda kommun som följd av en vakans. Ny 
ledamot efter Karl Geyer (MP) är Karl Geyer (MP). 

Förslag till beslut 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

  

 
 

 
 

 
   
  
  

 

 

 
    
 
       

 

 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 31

 KS/2022:11  

§ 48 
Fyllnadsval av Jan Bonell (M) som kommunrevisor efter Krister Israelsson 
(KD) för innevarande mandatperiod 2019-2022  

Som följd av en vakans har kommunfullmäktige val att förrätta till 
uppdrag som 
-revisor efter Krister Israelsson (KD) för innevarande mandatperiod fram till 
2022-12-31 

Förslag 
  Johan Jonsson (C) föreslår:
  Jan Bonell (M) som 

-revisor efter Krister Israelsson (KD) för innevarande mandatperiod fram till 
2022-12-31 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Jan Bonell (M) som 
-revisor efter Krister Israelsson (KD) för innevarande mandatperiod fram till 
2022-12-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

  
 

 
 

 
  

 
    
  
  

  
 
 

 
     
 
  

  

 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 32 

§ 49 
Fyllnadsval av Chatrine Schander Ljungquist (C) som ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Göran Eriksson (C) för innevarande mandatperiod fram 
tills 2019-2022  

Som följd av en vakans har kommunfullmäktige val att förrätta till 
uppdrag som 
-ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran Eriksson (C) för 
innevarande mandatperiod fram tills 2022-12-31 

Förslag 
   Johan Jonsson (C) föreslår:
   Chatrine Schander Ljungquist (C) som

 -ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran Eriksson (C) för 
innevarande mandatperiod fram tills 2022-12-31 

____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

   att välja Chatrine Schander Ljungquist (C) som
 -ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Göran Eriksson (C) för
 innevarande mandatperiod fram tills 2022-12-31 

____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 
 

  
 

 
  

 
    
  
  

  

 
 

 
     
 
     

  

 
 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 33 

§ 50
Fyllnadsval av Emma Åhlander Hansson (M) som ägarombud i Destination 
Glasriket AB efter Sten-Olof Johansson (M) för innevarande mandatperiod 
2019-2023  

Som följd av en vakans har kommunfullmäktige val att förrätta till 
uppdrag som 
-ägarombud i Destination Glasriket AB efter Sten-Olof Johansson (M) för 
innevarande mandatperiod fram tills 2022-12-31 

Förslag 
   Johan Jonsson (C) föreslår:
   Emma Åhlander Hansson (M) som

 -ägarombud i Destination Glasriket AB efter Sten-Olof Johansson (M) för
 innevarande mandatperiod fram tills 2022-12-31 

____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Emma Åhlander Hansson (M) som
 -ägarombud i Destination Glasriket AB efter Sten-Olof Johansson (M) för
 innevarande mandatperiod fram tills 2022-12-31 

____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

  

  
 

 
  

 
   
  
  

  

 

 
    
 
    

  

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 34 

§ 51 
Fyllnadsval av Oskar Erlingsson (C) som ledamot i styrelsen för Lyckebyåns 
Vattenförbund efter Lennart Gustavsson (C) för innevarande mandatperiod 
2019-2023  

Som följd av en vakans har kommunfullmäktige val att förrätta till 
uppdrag som:

  -ledamot i styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund efter Lennart
  Gustavsson (C) för innevarande mandatperiod fram tills 2023-04-30 

Förslag 
  Johan Jonsson (C) föreslår:
  Oskar Erlingsson (C) som
  -ledamot i styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund efter Lennart
  Gustavsson (C) för innevarande mandatperiod fram tills 2023-04-30 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Oskar Erlingsson (C)§ som
  -ledamot i styrelsen för Lyckebyåns Vattenförbund efter Lennart
  Gustavsson (C) för innevarande mandatperiod fram tills 2023-04-30 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 

 
    

 
 

    
   

  
  

 
  

 
  

  

 

 
 

  

 
 

 
  

  

 

 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 35 

§ 52 
Val av Johan Jonsson (C) som ledamot i interimsdirektion för 
Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-12-31  

Bakgrund 
I 5§, Förbundsordning Räddningstjänstförbundet Sydost, stipulerar punkt 5.2  
följande:

  ”Under innevarande mandatperiod samt verksamhetsår 2023 består direktionen av
  förbundsmedlemmarnas respektive ordförande i kommunstyrelsen samt en ersättare
  från vardera kommun.  
  Under förbundets uppstartsår 2022, är direktionens uppdrag att i samråd med    
  medlemskommunerna fatta de beslut och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
  medlemskommunernas räddningstjänstverksamheter kan överflyttas i förbundets regi
  från 1/1 2023.” 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunfullmäktige val att förrätta till uppdrag 
som 
-ledamot i interimsdirektion för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-
12-31.  

Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår 
Johan Jonsson (C) som 
-ledamot i interimsdirektion för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-
12-31.  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Johan Jonsson (C) som 
-ledamot i interimsdirektion för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-
12-31.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

 

 
 

    
   

  
  

 
 

 
  

  

 

 
 

  

 
 

 
  

  

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 36 

§ 53 
Val av Maria Ixcot Nilsson (S) som ersättare i interimsdirektion för 
Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-12-31  

I 5§, Förbundsordning Räddningstjänstförbundet Sydost, stipulerar punkt 5.2  
följande:

  ”Under innevarande mandatperiod samt verksamhetsår 2023 består direktionen av
  förbundsmedlemmarnas respektive ordförande i kommunstyrelsen samt en ersättare
  från vardera kommun.  
  Under förbundets uppstartsår 2022, är direktionens uppdrag att i samråd med    
  medlemskommunerna fatta de beslut och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
  medlemskommunernas räddningstjänstverksamheter kan överflyttas i förbundets regi
  från 1/1 2023.” 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunfullmäktige val att förrätta till uppdrag 
som 
-ersättare i interimsdirektion för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-
12-31.  

Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår 
Maria Ixcot Nilsson (S) som 
-ersättare i interimsdirektion för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-
12-31.  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Maria Ixcot Nilsson (S) som 
-ersättare i interimsdirektion för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-
12-31.  
____ 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 

   

   

 
 

    
     

  
  

 
 

 
    
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

~ Emmaboda kommun 

w 

____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 37 

§ 54 
Val av Jan Bonell (M) som revisor för Räddningstjänstförbundet Sydost 
fram tills 2022-12-31  

I 5§, Förbundsordning Räddningstjänsten Sydost, stipulerar punkt 5.2  
följande:

  ”Under innevarande mandatperiod samt verksamhetsår 2023 består direktionen av 
förbundsmedlemmarnas respektive ordförande i kommunstyrelsen samt en ersättare

  från vardera kommun.  
  Under förbundets uppstartsår 2022, är direktionens uppdrag att i samråd med    
  medlemskommunerna fatta de beslut och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
  medlemskommunernas räddningstjänstverksamheter kan överflyttas i förbundets regi
  från 1/1 2023.”

  I förbundsordningens 6§ stipulerar punkt 6.1 att:
  ”Varje förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor.” 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunfullmäktige val att förrätta till uppdrag 
som 
-revisor för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-12-31.  

Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår 
Jan Bonell (M) som 
-revisor för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås fram tills 2022-12-31 
____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Jan Bonell (M) som 
-revisor för Räddningstjänstförbundet Sydost fram tills 2022-12-31 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 

 

 
  

   

 

 
 

  

 
 

~ Emmaboda kommun 
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____ 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 38

 KS/2021:384  

§ 55 
Fråga från Nicke Grozdanovski (V) till bildningsnämndens ordförande
Emma Åhlander Hansson (M) 

Nicke Grozdanovski (V), ledamot i kommunfullmäktige, har ställt en fråga till 
bildningsnämndens ordförande som handlar om hur det har gått med att 
implementera ett utlovat utskänkningsställe för böcker i Eriksmåla, eller om det 
finns alternativa planer för att tillgodose behovet av böcker i Eriksmåla. På 
kommunfullmäktiges sammanträde lämnar bildningsnämndens ordförande Emma
Åhlander Hansson (M) svar på Nicke Grozdanovskis (V) frågeställningar. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 



                      
                                                                       

                                                             
  

                            

 
 
 
  

 
 

 

     
     
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       
       
       
  

 
  

   

       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       
       
       
       

       
       

       
       
       
       
       

       

~ Emmaboda kommun 

w 39 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Utfall av voteringar 

Parti Ledamöter Omröstningar 
§ 37 

Ja Nej Avst. 
S Maria Ixcot Nilsson 1 
C Bo Sunesson 1 
M Sten-Olof Johansson 1 
S Per Adolfsson 1 
SD Stefan Marcelius 1 
S Dan Bondesson 1 
(-) Bo Eddie Rossbol 1 
S Ingrid Adolfsson - - -
C Johan Jonsson 1 
M Leif Karlsson 1 
SD Stefan Andersson - - -
S Annika Karlsson 1 
S Jarkko Pekkala 1 
V Nicke Grozdanovski 1 
C Linda Johansson 1 
M Emma Åhlander 

Hansson 
1 

KD Gull-Britt Hellborg 1 
S Marie-Louise Eddegård 1 
SD Olle Bertilsson - - -
S Jan-Olof P Jäghagen 1 
(-) Anja Karlsson Granlund 1 
C Karin Rask 1 
M Ann Helene Jonsson 1 
S Osama Habbak 1 
S Jan Karlsson 1 
SD Tony Johansson - - -
S Majbrith Andersson 1 
(-) Rune Magnusson 1 
M Hans Ohlsson 1 
MP Inger Bark Lagergren 1 
S Flemming Jörgensen - - -
S Stig-Ove Andersson 1 
(-) Mats Bjartling - - -
SD Bo Häggbring 1 
C Angela Fransson 1 
M Stefan Focic 1 
S Eva-Lena Gotthardsson 1 
V Camilla Holgersson 1 
S Gullvi Dahllöf 1 
C Göran Andersson 1 
M Günter Villman 1 

33 2 0 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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