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 KS/2022:5  
 

§ 20 
Kommunledningen informerar  

 
Kommunchefen informerar 
 
Nya rekommendationer, i arbetet mot covid-19 smittan, från regeringen och 
Folkhälsomyndigheten börjar gälla från och med den 9 februari 2022. 
Statistiken visare en väldigt oregelbunden smittspridning.  
De nya rekommendationerna innebär bl.a. att testning ändras och vad som gäller 
när du har smittan eller vistas i miljöer där smittan finns.  
Folkhälsomyndigheten har även hemställt att regeringen upphäver beslutat om att 
covid-19 viruset är en allmänfarlig sjukdom. Beslut ej ännu fattat.  
 
Utredningen om nytt gemensamt räddningstjänstförbund är klar. 
Kommunstyrelsen kommer att få en redovisning under dagens sammanträde av 
utredarna Morgan Olsson och Anders Sporrong. 
 
Uppstartsmöte för området ”Fyrklövern” planeras i närtid 
 
Den 16 februari träffar Emmaboda kommun tillsammans med andra berörda 
kommunen Svenska kraftnät för samtal om den planerade 400 kV kraftledningen.  
 
Regeringen stärker skyddet för Sveriges säkerhet. Den 1 december 2021 ändras 
lagen och bl.a. tydliggörs säkerhetsskyddschefens roll och placering. 
 
Länsstyrelsen planerar tillsynsbesök under 2022 för de som anmält att de bedriver 
säkerhetskänslig verksamhet.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 KS/2020:8, KS/2021:8  
 

§ 21 
Budgetuppföljning  

 
Chefsekonom Katarina Bondesson redovisar prognos för kommunen. 
Det preliminära resultatet för kommunen 2021, 20,3 mkr. Kommunstyrelsen 
lämnar ett plus på 1,2 mkr. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 KS/2020:8, KS/2021:8  
 

§ 22 
Socialnämnd ekonomiskt läge 2022  

 
Ekonomisk information från socialnämnden föredras av socialchef Mikael 
Börjesson. Socialnämndens budget för 2022 beräknas hålla.  
Största orosmomentet i dagsläget är: 
- Fortsatt bemanningsproblem på grund av pandemin, vilket kan påverka både 

ekonomi och kvalité i omsorgen. 
- Försörjningsstödet som fortsatt ligger på en hög nivå.  
 
Ny Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och ny verksamhetschef för hälso- 
och sjukvården är rekryterade.  
Emmabodaprocessen har börjat ge resultat.  
___ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet  
___ 
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 KS/2020:101  
 

§ 23 
Större räddningstjänstförbund - Informationspunkt/Tema  

 
Morgan Olsson, Oskarshamns kommun, och Anders Sporrong, Kalmar kommun, 
processledare för utredningen föredrar ärendet.  
Räddningschef Hans Erlandsson räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
närvarar också vid mötet. 
 
Information ges tillsammans med Torsås kommunstyrelses arbetsutskott. 
 
Sammanfattning av redovisningen 
Det finns flera fördelar i ett större förbund. Det är en stor förändring.  
Berörda kommuners räddningstjänst har redan startat med en gemensam operativ 
samverkan.  
Samtliga räddningschefer har varit positiva till ett större förbund och varit delaktiga i 
att identifiera faktorer som påverkar förändringen.  
Utredning görs med interna resurser utan att ta hjälp av externa konsulter.  
Styrgrupp – kommunstyrelsens ordförande i samtliga kommuner. 
Processledare - Morgan Olsson, Oskarshamns kommun, och Anders Sporrong, 
Kalmar kommun 
Referensgrupp – Räddningscheferna i samtliga kommuner.  
Sammantaget finns ca 110 personer i beredskap dygnet runt inom geografiska 
området (9 kommuner). Där finns även sex räddningschefer som täcker sju 
räddningstjänster.  
Det berör 30-talet brandstationer, varav fyra med heltidsbrandmän och ett varierande 
antal dagtidspersonal. 
Övergripande riskbedömning har gjorts, med inriktning på jämförelse mellan de 
utredda kommunerna. 
Utredarna lyfter fram behovet av att kommunen går igenom sina branddammar och 
brandposter, och säkerställer deras funktionalitet.  
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstutredning för nio kommuner i Kalmar län 2022-01-27 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet.  
____ 
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 KS/2021:83  
 

§ 24 
Besvarande av Medborgarförslag - Emmabodabygdens framtidsförening ta 
över Neikters magasin  

 
Sammanfattning – Medborgarförslag 
Emmabodabygdens framtidsförening erbjuder sig att ta över magasinet och 
ansvara för skötsel, underhåll och utveckling. 
De aktiviteter och kurser som planeras där kommer att gynna kommunen och 
många medborgare, företag och föreningar, se bilaga. 
 
Föreningen planerar att använda magasinet både som mötesplats för 
kommuninvånare och som en plats där bra saker i kommunen kan marknadsföras 
– vilket kommer att vara bra för vårt företag och också tror att jag kan bidra till att 
skapa en positiv bild till potentiella inflyttare. Kommunen har mycket att vinna på 
att låta de många engagerade kommuninvånare som arbetar i föreningen få 
möjlighet att använda magasinet som mötesplats och arena. Projektet ligger också 
i linje med resurshållning, ta vara på bra saker som finns – och människor som 
resurs – samt cirkulär ekonomi, vilket är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. 
 
Förslagsställaren föreslår att den nybildade föreningen Emmabodabygdens 
framtidsförening får ta över Neikters magasin för att använda som ny, positiv 
mötesplats i kommunen. 
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
Då det föreligger ett rivningslov för Neikters magasin (Gula Magasinet) är 
förslagsställarens förslag till beslut inte aktuellt. 
 
Beslutsunderlag 
TFN_2021_28-Yttrande Medborgarförslag - Emmaboda framtidsförening ta över 
Neikters magasin – Yttrande 
TFN_2021_28-TFN 2021 § 110 Yttrande - Medborgarförslag - 
Emmabodabygdens framtidsförening ta över Neikters magasin 
Medborgarförslag Emmabodabygdens framtidsförening ta över Neikters magasin 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 § 110 
att då det föreligger rivningslov för Neikters magasin avslå medborgarförslaget – 
Emmaboda framtidsförening ta över Neikters Magasin samt anse 
medborgarförslaget som besvarat  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att då det 
föreligger rivningslov för Neikters magasin avslå medborgarförslaget – 
Emmaboda framtidsförening ta över Neikters Magasin samt anse 
medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att då det föreligger rivningslov för Neikters magasin avslå medborgarförslaget – 
Emmaboda framtidsförening ta över Neikters Magasin samt  
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
 
Yrkanden 
Per Adolfsson (S) yrkar återremiss till teknik- och fritidsnämnden för att invänta 
den rättsliga hanteringen i ärendet gällande rivningslov.  
 
Johan Karlsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.  
 
Propositionsordning 
Återremiss eller avgöras idag. Ordförande finner att återremiss bifallits.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för att invänta den 
rättsliga hanteringen i ärendet gällande rivningslov. 
____ 
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 KS/2021:167  
 

§ 25 
Besvarande av Medborgarförslag - nyttjande av industrilokaler  

 
Sammanfattning – Medborgarförslag  
Med inspiration från nyttjande av industrilokaler på andra orter skulle Magasinet 
passa perfekt som nytt bibliotek. Som ett smycke på infarten till Emmaboda, med 
en samling av neonskyltar mot järnvägen. Exempel på industrilokaler med ny 
målgrupp: Gummifabriken i Värnamo, Trikåfabriken/Kockums/Chokladfabriken i 
Malmö, Nymans i Uppsala, Kockums i Ronneby.  
 
Förslagsställaren föreslår:  
Gula Magasinet blir ett nytt bibliotek och kulturcentrum  
Folkets hus läggs ner. Precis som våra grannkommuner har gjort. Emmaboda 
kommun sparar det ekonomiska tillskottet plus hyran som idag betalas för 
biblioteket.  
Vilhelm Mobergsgymnasiet behöver större utrymme och Folkets hus och 
biblioteket kan uppfylla detta.  
 
Ärendets beredning  
Fastighetschef Hugo Kjellin på Tekniska förvaltningen utreder och besvarar 
yttrandet – Nyttjande av industrilokaler  
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
Det finns ett flertal problem med detta förslag, nedan redovisas de största. 
Ekonomi Att bygga om Gula Magasinet till ett bibliotek kommer vara dyrare än 
att riva byggnaden och bygga en ny byggnad, dessutom med skillnader i 
driftkostnader men även hur anpassade lokalerna kommer vara för verksamheten. 
Att en hyresbesparing kommer ske går inte fastställa säkert, då hyreskostnaden för 
gymnasiet kommer att öka. Dessutom blir det kostnader med avskrivningar med 
de stora investeringarna som krävs för att bygga om byggnaden till bibliotek och 
gymnasieskola. Med tanke på de stora investeringar som kommunen har framför 
sig i sitt fastighetsbestånd är detta inget Tekniska kan rekommendera ur en 
ekonomisk synpunkt.  
 
Rivningslov Kommunen har tidigare fattat beslut om att riva byggnaden och att 
genomföra detta skulle strida mot det beslutet. 
 
Folkets hus 
Fastigheten tillhörande Folkets hus i Emmaboda samt verksamheten som bedrivs 
är inget kommunen har rådighet över då den drivs av en förening. 
 
Gymnasieskolan 
Gymnasieskolans framtidsbehov är ännu inte klarlagda vilket göra det 
svårbedömt. Lokalerna i Folkets hus är dock inte anpassade till skolverksamhet. 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-08 10 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Vidare så är den omnämnda parken detaljplanerad för bostäder, och dessutom av 
EBA planerad för lägenheter som en del i det långsiktiga målarbetet i kommunen, 
som beslutats i Kommunstyrelsen  2020-03-10 § 27 och KF 2020-03-30 § 25. 
 
Beslutsunderlag 
TFN_2021_31-TFN 2021 § 112 Yttrande - Medborgarförslag - Nyttjande av 
industrilokal 
TFN_2021_31-Yttrande Medborgarförslag - Nyttjande av industrilokaler- 
Yttrande 
Medborgarförslag nyttjande av industrilokaler 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 § 112 
att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Nyttjande av industrilokaler och 
ta det som sitt eget 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i sin helhet avslå 
medborgarförslaget – Nyttjande av industrilokaler då rivningslov föreligger för 
Gula magasinet samt att kommunen inte har rådighet över Folkets hus verksamhet 
och fastighet samt att gymnasieskolans framtidsbehov ännu inte är klarlagda samt 
anse medborgar- förslaget som besvarat. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i sin helhet avslå medborgarförslaget - Nyttjande av industrilokaler, med 
hänvisning till att - rivningslov föreligger för Gula magasinet, - att kommunen inte 
har rådighet över Folkets hus verksamhet och fastighet,  - att gymnasieskolans 
framtidsbehov ännu inte är klarlagda 
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar att avslå medborgarförslaget i sin helhet med 
motiveringen att kommunen ej har rådighet över Emmaboda folket hus 
verksamhet och fastighet, att kommunen ej har för avsikt att inrymma ett nytt 
kulturcentrum i Gula Magasinet, att gymnasieskolans framtidbehov av lokaler 
ännu inte är klarlagda 
 
att anse medborgarförslaget som besvarat.  
 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas (S) förslag. 
____ 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå medborgarförslaget i sin helhet med motiveringen att kommunen ej har 
rådighet över Emmaboda folket hus verksamhet och fastighet, att kommunen ej 
har för avsikt att inrymma ett nytt kulturcentrum i Gula Magasinet, att 
gymnasieskolans framtidbehov av lokaler ännu inte är klarlagda 
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
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 KS/2021:237  
 

§ 26 
Besvarande av Medborgarförslag - bygg ihop vägarna utmed järnvägen 
väster om N Brinkabo  

 
Sammanfattning 
Ihopbyggandet ger en nästan spikrak väg mellan Vissefjärda och Emmaboda. Det 
skiljer knappt 300 meter mellan vägarna. Då blir det cirka 12 km mellan 
kommunhuset i Emmaboda och skolan i Vissefjärda, på en nästan platt cykelväg. 
Tre hundra meter är lika långt som skjutbanan ovanför Bjurbäckens förskola. 
Fastigheter som berörs är Emmaboda Emmabo3:2 och Emmaboda Brinkabo 1:2 
Det skapar ökad trygghet för de som cyklar till jobbet då de slipper cykla på ”stora 
vägen”. Det ger miljövinster. Vissefjärda blir mer attraktivt och det kan vara 
början på cykelvägar mellan de olika orterna i Emmaboda. 
 
Ärendets beredning 
Projektledare Tomas Strömberg från Tekniska kontoret utreder och skriver fram 
yttrandet på medborgarförslaget. 
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
Enligt förslaget ger det en tryggare färdväg mellan Emmaboda och Vissefjärda. 
Det är ca:10 st markägare som berörs och inte 2 st som det står i 
medborgarförslaget. 
Trafikverket (järnvägen) och enskilda vägar måste även kontaktas för att få deras 
åsikt och godkännande för förslaget. Om vägen byggs tillkommer underhåll för 
snöröjning, kantklippning, grusning, hyvling/sladdning, med mera. Därutöver kan 
det tillkomma övrigt underhåll om markägarna exempelvis avverkar inom tilltänkt 
vägsträcka. Kostnaden för byggandet är svårbedömt i detta skede då markägarna 
inte är kontaktade. 
 
Medborgarförslaget anses som intressant och tas i beaktan i kommande revidering 
av kommunens gång- och cykelplan. 
 
Beslutsunderlag 
TFN_2021_29-TFN 2021 Yttrande - Medborgarförslag - Bygg ihop vägarna 
utmed järnvägen V om N Brinkabo 
TFN_2021_29-TFN 2021 § 113 Yttrande - Medborgarförslag - Bygg ihop vägarna 
utmed järnvägen V om N Brinkabo 
Medborgarförslag bygg ihop vägarna utmed järnvägen väster om N Brinkabo 
Cykelväg 
Cykelväg2 
Cykelväg3 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 § 113 
att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Bygg ihop vägarna utmed 
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järnvägen väster om Norra Brinkabo under beaktande i kommande revidering av 
kommunens gång och cykelplan och ta det som sitt eget 
att tekniska kontoret tar medborgarförslaget – Bygg ihop vägarna utmed 
järnvägen väster om Norra Brinkabo under beaktande i kommande revidering av 
kommunens gång och cykelplan 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget – Bygg ihop vägarna utmed järnvägen väster om Norra 
Brinkabo som besvarat  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att ta medborgarförslaget – Bygg ihop 
vägarna utmed järnvägen väster om Norra Brinkabo under beaktande i kommande 
revidering av kommunens gång och cykelplan 
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att 
påbörja revidering av kommunens Gång- och cykelplan och att den är klar för 
antagande i kommunfullmäktige 2023. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar på återremiss till teknik- och fritidsnämnden för 
dialog med markägarna och en kostnadsberäkning med återkoppling senast 2022-
12-31. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), Bo Eddie Rossbol (-), Bo Sunesson (C) och Johan 
Karlsson (SD) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande.  
 
Votering 
Ja, avgöras idag 
Nej, avgöras vid senare tillfälle.  
Utfall votering 
Ja 7 st. Nej 6 st.  
 
Propositionsordning  
Avslag eller bifall till Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att tilläggsyrkandet bifallits.  
____ 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att ta medborgarförslaget – Bygg ihop 
vägarna utmed järnvägen väster om Norra Brinkabo under beaktande i kommande 
revidering av kommunens gång och cykelplan 
 
att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att påbörja revidering av kommunens 
Gång- och cykelplan och att den är klar för antagande i kommunfullmäktige 2023. 
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
 
Reservationer 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Jarkko Pekkala (S), Annika Karlsson 
(S), Jan-Olof Jäghagen (S) och Marie-Louise Eddegård (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits.  
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 KS/2021:290  
 

§ 27 
Besvarande av Medborgarförslag - Cykelvägar i hela kommunen och mellan 
alla orter  

 
Sammanfattning – Medborgarförslag 
Bygg cykelvägar i hela kommunen och mellan alla småorter och längs alla stora 
vägar eller alternativa vägar. Vet att det kostar pengar men är säker på att detta 
kommer ge pengar tillbaka på längre sikt. 
Ett delmål kan vara att finna finansiering till detta. 
Vad är vinsten ? Höja säkerheten för invånarna, nå klimatmålen, öka 
användningen av kollektivtrafiken, ökad inflyttning, utcheckning av kommunen, 
landsbygden och småorterna, turismutveckling, friskare invånare. 
 
Förslagsställaren föreslår cykelvägar i hela kommunen och mellan alla orter för en 
hållbar framtid med god hälsa, prioriterad säkerhet. Cykeln är framtiden. 
Tillgänglighet för alla. 
Hela kommunen ska leva – även landsbygden och småorterna. 
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
Emmaboda kommun arbetar med en strategisk utbyggnad av gång- och cykelvägar 
i tätorterna vilka utförs i etapper som inte ligger i någon strikt prioriteringsordning 
utan kan byggas ut i den ordning det passar övrig samhällsutbyggnad. Emmaboda 
kommun har tagit fram en egen kommunal gång och cykelplan som Emmaboda 
kommun följer enligt beslut. 
 
När det gäller cykelvägar längs Trafikverkets vägar mellan tätorterna så har inte 
kommunen rådighet över detta. Regional plan för 2022 – 2025 avseende trafik och 
infrastruktur övervakas av Emmaboda kommun och där kommunens intressen 
framförs. Det är i detta forum vi kan önska och ge förslag till Trafikverket att 
bygga gång och cykelvägar 
 
Beslutsunderlag 
TFN_2021_18-Yttrande - Medborgarförslag - Cykelvägar i hela kommunen och 
mellan alla orter 
TFN_2021_18-TFN 2021 § 114 Yttrande - Medborgarförslag - Cykelvägar i hela 
kommunen och mellan alla orter 
Medborgarförslag - Cykelvägar i hela kommunen och mellan alla orter 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 § 114   
att godkänna yttrande på medborgarförslaget – Cykelvägar i hela kommunen och 
mellan alla orter och ta det som sitt eget  
att tekniska kontoret tar medborgarförslaget – Cykelvägar i hela kommunen och 
mellan alla orter under beaktande i kommande revidering av kommunens gång 
och cykelplan  
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att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget – Cykelvägar i hela kommunen och mellan alla orter som 
besvarat. 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-02-08 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till teknik- och fritidsnämnden ta medborgarförslaget – Cykelvägar i 
hela kommunen och mellan alla orter under beaktande i kommande revidering av 
kommunens gång och cykelplan  
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
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 KS/2021:181  
 

§ 28 
Besvarande av Medborgarförslag -  hundrastgården vid Emmaboda simhall  

 
Sammanfattning –Medborgarförslag 
Förslagsställaren anser att någon anställd på kommunen ska ha direkt ansvar för 
hundrastgården och att den personen lätt ska kunna nås av hundägare med ett 
direktnummer att kunna ringa till. Kommunen ska även sköta gräsklippning 
uppsamling av ”hundbajs (alla ska givetvis sköta detta när de är där med sina 
hundar, men en del är slarviga och det kan vara lätt att missa eller inte hitta)” Att 
kolla igenom inhägnaden, laga inhägnaden plus dörrar, tömning av soptunnan och 
lagning av den stora träboxen är också saker förslagsställaren vill ska skötas. 
 
Förslagsställaren föreslår: 

- Att det ska vara kommunens ansvar när det gäller skötsel och 
iordningställande av hundrastgården vid Emmaboda simhall 

 
Ärendets beredning 
Chef för teknisk service tillsammans med fritidssamordnare utreder och skriver 
fram yttrande på medborgarförslaget. 
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
Vid teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 § 44 beslutades att ”en markyta på 
15X30 meter och stängselmaterial med en höjd på cirka 1,3 meter tillhålls i 
Rasslebygd. Uppsättning av stängsel ombesörjes av medborgaren och skötsel och 
underhåll av hundrastgården ombesörjes kontinuerligt av medborgaren”. 
 
Gräsklippning i hundrastgården ombesörjs idag av en privatperson vilken vid 
behov kan låna handredskap av kommunen. Fastighetsskötare på teknisk service 
sköter vid behov om stängsel och grind samt tömmer soptunnan. 
 
Fortsättningsvis tömmer Teknisk service soptunnan samt att vid behov sköta om 
både stängsel och grind. Handredskap kan privatpersonen som i dag sköter om 
hundrastgården även fortsättningsvis få låna för att underhålla ytan. 
Telefonnummer till någon på teknisk service är inte aktuellt då felanmälan till 
kommunen görs via kommunens besökscenter alternativt via kommunens 
hemsida. 
Uppsamling av hundbajs är hundägarens ansvar och ingen kommunal uppgift. 
 
Om det inte finns något intresse av privatpersoner att sköta rastgården bör den tas 
bort. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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Om kommunen ska sköta om samtliga delar som nämns i medborgarförslaget 
kommer detta att bli en arbetsmiljöfråga och kräva mer arbetstid. Det bidrar också 
till en ökad driftkostnad som inte ryms i den befintliga budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Skötsel och iordningställande av hundrastgården vid 
Emmaboda simhall 
Yttrande – Medborgarförslag – Skötsel och iordningställande av 
hundrastgården vid Emmaboda simhall 
TFN 2021 § 115 Yttrande - Medborgarförslag -Skötsel och iordningställande av 
hundrastgård vid Emmaboda simhall 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 § 115 
att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Skötsel och iordningställande av 
hundrastgården vid Emmaboda simhall och ta det som sitt eget 
att fortsättningsvis sköts hundrastgården enligt beslut fattat av teknik- och 
fritidsnämnden 2010-05-05, § 44 
att hundrastgården tas bort om det inte finns någon privatperson som ansvarar för 
att sköta om den 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget – Skötsel och iordningställande av hundrastgården vid 
Emmaboda simhall som besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att även fortsättningsvis sköts hundrastgården enligt beslut fattat av teknik- och 
fritidsnämnden 2010-05-05, § 44 
 
att anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
 
Johan Karlsson (SD) deltar ej i beslutet.  
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 KS/2020:440  
 

§ 29 
Besvarande Motion - gula magasinet  

 
Sammanfattning – Motion 
Gula Magasinet är en av de få byggnader som fortfarande kan påminna samhällets 
invånare om Emmabodas tillblivelse och existensberättelse som en del av tågets 
utveckling och sammanflätning av landet med hjälp av tåget. Bevarandet har ett 
kulturellt värde men skulle byggnaden vara användbar och välskött skapas en 
ökad attraktivitet av Emmaboda centrala kärna. Därför är det av intresse att 
kommunen säkerställer att denna byggnad bevaras. 
 
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Ett ramverk för en tävling utarbetas där barn och unga i kommunen får 
presentera förslag på hur det gula magasinet skulle kunna nyttjas i 
framtiden. I ramverket ska en budget även presenteras. Ramverket måste 
även lämna tid för att ansvariga nämnder/förvaltningar i samarbete med 
förslagsställaren finjustera förslagen för att säkerställa bästa utfall 
(ekonomiskt, utvecklingsmässigt etc.) 

- Ramverket för tävlingen ska antas av kommunfullmäktige och ett förslag 
ska presenteras för beslut senast fyra månader från dess att detta beslut 
fattas 

- Efter att ett vinnande förslag valts, renoveras byggnaden för att möta de 
krav som ställs av förslaget 

- Ansvariga nämnder/förvaltningar ska även under tiden som 
förslaginsamlingen pågår utreda samt presentera förslag på möjligheter till 
att skapa ökad sysselsättning under renoveringen genom samarbete med 
SFI och Individuella programmet på kommunens gymnasium. Utredning 
och förslag antas av kommunfullmäktige. 

- Kommunfullmäktige var tredje månad får skriftlig information om hur 
arbetet fortgår av ansvariga nämnder/förvaltningar. 

Yttrande 
Då det föreligger ett rivningslov för Gula magasinet är Miljöpartiets förslag till 
beslut inte aktuella. 
 
Beslutsunderlag 
TFN_2021_33-Yttrande Motion - Gula Magasinet 
TFN_2021_33-TFN 2021 § 111 Yttrande - Motion - Gula Magasinet 
Motion gula magasinet 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-16 § 111 
att då det föreligger rivningslov för Gula Magasinet avslå Motionen – Gula 
magasinet och ta det som sitt eget 
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att då det föreligger rivningslov för Gula Magasinet föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att avslå Motionen Gula Magasinet samt anse den 
besvarad. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att då det föreligger rivningslov för Gula Magasinet, avslå Motionen Gula 
Magasinet 
 
att anse motionen som besvarad. 
____ 
 
Yrkanden 
Per Adolfsson (S) yrkar återremiss till teknik- och fritidsnämnden för att invänta 
den rättsliga hanteringen i ärendet gällande rivningslov.  
 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar avslag på motionen och att första delen av 
meningen i första attsatsen stryks.  
 
Gull-Britt Hellborg (KD), Bo Eddie Rossbol (-), Johan Jonsson (C), Bo Sunesson 
(C) och Johan Karlsson (SD) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) 
yrkande.  
 
Per Adolfsson (S) återtar sitt yrkande 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå Motionen Gula Magasinet 
 
att anse motionen som besvarad. 
____ 
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 KS/2021:323  
 

§ 30 
Digital signering samt digitalisering kommunens upprättade handlingar  

 
Bakgrund 
Övergången till en digitaliserad ärendekedja och nämndadministration är många 
gånger komplex med svårigheter att nå effektivitet och kvalitet i det dagliga 
arbetet. Att övergå till ett pappersfritt ärendeflöde betyder ökad standardisering 
och större transparens vilket gör att nämndsekreterarens roll och arbetssätt 
förändras. I detta arbete krävs en god förändringsledning, ökad förståelse mellan 
professioner och ett arbete mot gemensamma mål. 
 
För att nå kvalitet i den digitala nämndadministrationen behöver vi fokusera på en 
bättre och enklare administration genom digitala processer. 
En ”lucka” i det digitala flödet är justering av protokoll och därför föreslås nu 
även denna del av processen bli digital via e-signering. En digital justering innebär 
fördelar så som ökad flexibilitet för både politiker och tjänstepersoner. Det 
innebär även att protokollen inte längre sparas på papper eller binds in som skett 
hittills. 
 
E-signering 
E-signering är krypterade uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller 
logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form. Avancerad elektronisk 
signatur är en elektronisk signatur som: 
 
1. är knuten uteslutande till en undertecknare, 
2. gör det möjligt att identifiera undertecknaren, 
3. är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar, och 
4. är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar av 
dessa data kan upptäckas 
 
En e-signatur syns inte, utan består av information som kan verifieras av en 
dator. För överlåtelse av egendom och testamenten krävs fysiska underskrifter 
på papper. Det kan även finnas avtal som tecknas med externa parter som kan 
vara svåra att hantera digitalt. 
 
Det som behöver säkerställas i tjänsten för e-signatur är att den elektroniska 
handlingen (signaturen) kommer från rätt person och att handlingens innehåll inte 
ändrats. 
 
Nämndprocess 
Idag tillgängliggörs handlingar via appen GoodReader samt e-post. Detta innebär 
ett merarbete och en hantering av handlingar utanför ett system. Administration 
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via ärendehanteringssystemet av hela nämndprocessen skulle ge en säkrare 
tillgänglighet av de handlingar som ska läsas av förtroendevalda.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Digital signering är möjlig att genomföra från kommunens centrala 
ärendehanteringssystem, som idag är LEX. Samtliga sekreterare har under hösten 
2021 utbildats i det centrala ärendehanteringssystemets sekreterarmodul och har 
från november 2021 skapat sina sammanträden digitalt i systemet. Detta möjliggör 
digital signering av samtliga protokoll från styrelsen, nämnder, utskott, råd etc.  
Systemet bygger på mallar skapade med kommunens egen profil. Samtliga 
upprättade handlingar kan läggas in som mallar och därmed också signeras 
digitalt.  
Under våren 2022 kommer handläggare på Tekniska kontoret och 
Kommunledningskontoret utbildas i systemets handläggaremodul. Därefter 
kommer Bildningsförvaltningens och Socialförvaltningens handläggare också att 
utbildas i handläggarmodulen.  
Samtliga tjänsteskrivelser och andra upprättade handlingar kan då upprättas direkt 
i systemet, kopplas till ett ärende och aktuellt sammanträde om det kräver politiskt 
beslut vilket effektiviserar och säkrar upp ärendeprocessen.  
Mallar för handläggare kommer att skapas efter behov. Exempel på mallar är 
tjänsteskrivelser, protokoll, avtal, rapporter, utredningar, yttranden, styrande 
dokument och brev. 
 
Kombinationen av digital ärendeprocess och e-signering kvalitetssäkrar att 
handlingar registreras, diarieförs och arkiveras på ett korrekt och säkert sätt.  
Det innebär samtidigt att det endast finns ett original för handlingen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Digitalisering av ärendeprocessen 
KS 2021-09-07 § 104 Digitalisering av nämndprocessen inklusive e-signering i 
Emmaboda kommun  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-07 § 104 
att införa en digital nämndprocess i Emmaboda kommun inklusive e-signering av 
protokoll från politiska sammanträden under hösten 2021, först utanför det 
centrala ärendehanteringssystemet som idag är LEX därefter via systemet 
att införa e-signering av kommunens andra handlingar på samma sätt som de 
politiska handlingarna senast under första kvartalet 2022.  
att Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa en lösning samt ta fram en 
rutin för e-signering av nämndprotokoll och andra handlingar som ska 
undertecknas samt riktlinjer för nämndadministration. 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-02-08 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens 
förslag.  
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att digital signering av kommunens upprättade handlingar ska göras via 
kommunens centrala ärendehanteringssystem 
 
att upprättande av handlingar ska göras i kommunens centrala 
ärendehanteringssystem  
 
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram mallar, rutiner och riktlinjer 
för digital ärendeprocess och digital signering så att handläggning är möjlig i det 
centrala ärendehanteringssystemet 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra utbildningar i 
handläggning i det centrala ärendehanteringssystemet 
 
att ovan nämnda attsatser fullt ut börjar gälla från och med 2022-11-01 
 
att uppmana de kommunala bolagen att göra det samma samt 
 
att handläggning i andra verksamhetssystem i myndighetsutövningen inte berörs 
om ärendet inte ska beslutas på politisk nivå.  
____ 
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 KS/2020:370  
 

§ 31 
Uppstart bowlingverksamhet 
 
Bakgrund 
Tekniska kontoret har på olika sätt försökt få igång bowlingverksamheten utan att 
kunnat landa i något konkret: 
- Tre omgångar med upphandlingar har genomförts, varav inga giltiga anbud 

har kommit in. Den senast öppnades 30 september -21. 
- Diskussioner med intressenter i anbudsförfarandet har förts i syfte att kunna 

annonsera på nytt, men som tyvärr inte nådde till någon framgång. 
- Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-25 §102 att äska medel för att 

driva bowlingverksamhet och att dessa tilldelas nämndens driftbudget för att 
starta upp verksamheten i kommunal regi. Ärendet återsändes efter beredning 
i kommunstyrelsen samt dialog med förvaltningschef för att hitta en mer 
rimlig nivå på de äskade medlen.  

- I januari -22 har gamla intressenter kontaktats i syfte att på nytt skapa intresse 
för en ny upphandling, dock utan framgång. 

- Däremellan har bra och intressanta diskussioner om alternativa lösningar förts 
med Möjligheternas hus, Bowlingklubben och EIS. Inga konkreta förslag har 
tyvärr kommit fram från dessa möten. 

 
Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret anser att bowlinghallen ska öppnas så snart som möjligt. Med 
öppettider vissa vardagar samt lördagar, styrt efter intresset, ska en bemanning 
kunna lösas genom en 75% tjänst kompletterat med timanställningar samt 
befintlig personal från fastigheter. Ett förslag på öppettider skulle kunna vara: 
 
Tisdag Onsdag Fredag Lördag 
14-19 14-19 14-20 14-20 
 
Konsekvensbeskrivning 
Lönekostnader med en 75% tjänst kompletterat med timanställningar landar på ca 
500.000 kr. Slitdelar, olja till banorna, förbrukningsmaterial, extern tekniker, mm, 
täcks av intäkter från bowlingen samt merförsäljning av godis, läsk och kaffe. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut - Uppstart av kommunal bowlingverksamhet 
TFN 2021-11-25 § 102 Uppstart av kommunal bowlingverksamhet i 
Nöjesindustrin 
Tjänsteskrivelse - Uppstart av kommunal bowlingverksamhet i Nöjesindustrin 
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslås 2022-01-31 i ett delegationsbeslut från 
ordföranden 
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att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att tilldela 500.000 kr 
årligen till Teknik- och fritidsnämndens driftbudget för att kunna driva en 
bowlinganläggning i kommunal regi. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela 500.000 kr år 2022 till Teknik- och fritidsnämndens driftbudget för att 
kunna driva en bowlinganläggning i kommunal regi. 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Karlsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelseberedningens förslag.  
 
Bo Eddie Rossbol (-), Johan Jonsson (C) och Bo Sunesson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till teknik- och fritidsnämndens beslut 2021-11-25 
§ 102.  
 
Propositionsordning 
Proposition 1 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Jarkko Pekkalas (S) förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Proposition 2 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot avslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela 500.000 kr år 2022 till Teknik- och fritidsnämndens driftbudget för att 
kunna driva en bowlinganläggning i kommunal regi. 
____ 
 
Reservationer 
Johan Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande som 
inte bifallits 
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Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Jarkko Pekkala (S), Annika Karlsson 
(S), Jan-Olof Jäghagen (S) och Marie-Louise Eddegård (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jarkko Pekkalas (S) yrkande som inte bifallits.  
____  
 
 
Jarkko Pekkala (S) meddelar att han avser inkomma med protokollsanteckning. 
Protokollsanteckning inkommen 2022-02-14 kl. 05:47.  
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 KS/2021:439  
 

§ 32 
Remiss Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033  

 
Sammanfattning – Remiss 
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan  
för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet  
(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.  
 
Ärendets beredning 
Remiss har inkommit till Emmaboda kommun från Trafikverket angående förslag 
till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 Remissen översänds till 
samhällsutvecklingsavdelningen för yttrande.  
Beslutet om Emmaboda kommuns yttrande tas av kommunstyrelsen. 
 
Yttrande 
Emmabodas position i södra Kalmar län är ett strategiskt läge i Sverige med 
koppling till såväl övriga Europa som Mälardalen och Västsverige. Emmaboda 
kommun har positionen att direkt gränsa till Blekinge och Kronobergs län. Kust 
till kustbanan är södra Kalmar läns koppling till tillväxtmotorerna Karlskrona och 
Växjö och binder dessutom samman Linnéuniversitetets två huvudorter; Kalmar 
och Växjö samt Karlskronas högskola; Blekinge Tekniska Högskola. Sydost 
behöver bygga ihop ett antal lokala arbetsmarknader, samtidigt finns en utmaning 
genom att sydost inte har ett stambanenät för järnväg. Hela regionen kommer 
också att ligga bredvid de nya höghastighetstågen, därmed måste infrastruktur 
kopplas upp mot stambanan. För att öka samhällsnyttan behöver utbyggnaden av 
de nya stambanorna enligt Emmaboda kommun samordnas med investeringar i 
anslutande regionala banor, detta för att möjliggöra en utveckling av den regionala 
tågtrafiken. Annars är risken att inte minst sydöstra Sverige går miste om den 
förbättrade tillgänglighet som de nya stambanorna för med sig. Därtill krävs att 
stationer i kopplingar med de nya stambanorna utformas så att fungerande 
resekedjor säkerställs. I förslaget till nationell plan saknas många av de åtgärder 
som behövs för att till år 2040 överensstämma med de sydsvenska regionernas 
ambitioner och behov av att utveckla den regionala tågtrafiken i södra Sverige, 
detta samtidigt som fjärr- och godstrafiken ska kunna utvecklas. 
 
Stationsombyggnad Emmaboda station – Kust till kustbanan 
Emmaboda station är strategiskt belägen mellan de tre tillväxtmotorerna Växjö, 
Karlskrona och Kalmar och har en gemensam arbetsmarknad i vilken det bor cirka 
400 000 personer. I förslaget till regional transportplan för Kalmar län 2022-2033 
(regional plan) föreslås en samfinansiering om 50 miljoner kronor (mkr) för en 
stationsombyggnad på Emmaboda station, vilket ska ställas i relation till den 
uppskattade totalkostnaden om 48 till 89 mkr. Enligt åtgärdsvalsstudien för Kust 
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till Kustbanan från 2021 skulle en stationsombyggnad med längre mötesspår och 
plattformar samt undanröjda plankorsningar inte bara innebära ett bekvämare och 
trafiksäkrare resande, utan också medföra betydande restidsvinster vid tågbyten 
tillväxtmotorerna emellan. I och med att det är fråga om betydande storregionala 
nyttor och betydande samfinansiering är Emmaboda kommun kritisk till att 
Trafikverket inte har tagit tillfället i akt att och namngivit objektet för att 
möjliggöra ett hållbart resande och djupare integrering mellan 
arbetsmarknadsregionerna Växjö, Karlskrona och Kalmar. 
 
Riksvägar inom nationell plan 
Riksväg 25 har stor betydelse i regionen, för snabb och säker vägtrafik. Den 
behövs alltjämt byggas om mellan Eriksmåla och Hovmantorp. Vägen öster om 
Eriksmåla måste kompletteras med faunaåtgärder, eftersom området är mycket rikt 
på vilt såsom älg, hjort, vildsvin och rådjur, vilket medför betydande skador, även 
med dödlig utgång, vid trafikolyckor. 
Den planskilda korsningen i Nybro vid trafikplats Glasporten har diskuterats länge 
och även nu intensifierats då Trafikverket gör bedömningen att nuvarande 
fyrvägskorsning inte tål mer trafikalstring. I stort sett alla sjuktransporter från 
Emmaboda kommun till länssjukhuset i Kalmar måste passera denna plats, och då 
är det nödvändigt att passagen är säker utan trafikfördröjningar. Den planskilda 
passagen är således starkt efterfrågad från Emmaboda kommun. 
 
På riksväg 28 har den tunga trafiken ökat markant de senaste åren, till följd av mer 
transporter till och från Europa via Karlskrona hamn. Därför behövs ytterligare 
förstärkning i regional plan för att möta ökad trafikbelastning. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 - 2033 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033 
Yttrande – Remiss – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 - 
2033 
 
Sammanfattning av Emmaboda kommuns synpunkter och efterfrågade 
objekt. 
 

- Stationsombyggnad på Emmaboda station på Kust till kustbanan måste 
komma med, och genomföras i nationell plan. I synnerhet för att region 
Kalmar län nu kan sam- och medfinansiera i betydande grad. 

- Ombyggnad av väg 25 väster om Eriksmåla till 2+1 väg. 
- Faunaåtgärder på väg 25 öster om Eriksmåla mot Nybro.  
- Planskild korsning vid Glasporten i Nybro. 
- Fortsatt satsning på stadsmiljöavtal är positivt, och medlen förväntas 

fördelas mer jämnt över landet. 
- Medelstilldelningen till de regionala planerna i sydost är otillräckliga för 

att en acceptabel standard ska kunna hållas på det regionala och enskilda 
vägnätet 

- Infrastruktur på järnväg och vägnätet i sydöstra Sverige bör förstärkas, i 
synnerhet som de av Trafikverket utpekade transportinvesteringarna 
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förläggs till västra Sverige och i nord-sydlig riktning. Det är inte tillräcklig 
nivå att vägarna inte få bli så dåliga så att framkomligheten påverkas som 
Trafikverket skriver i förslaget. Dessutom ska vägarna tillåta högsta 
bärighetsklassen BK 4, och framkomlighet ska garanteras för tung trafik 
året om.  
Ytterst är detta också en demokratifråga. 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna yttrandet på remiss – Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022 – 2033 och ta det som sitt eget. 
____ 
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 KS/2015:141  
 

§ 33 
Frågan om komplettering av ansökan om rättsprövning till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Mål nr 7130-21. 
 Dnr KS/2010:83  

 
Sammanfattning/utredningens slutsatser 
Kommunstyrelsen föreslås komplettera ansökan om rättsprövning enligt vad som 
redovisas nedan under avsnittet ”Förslag till komplettering av ansökan”.  
 
Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade 2021-09-16 att ändra Energimarknadsinspektionens 
överklagade beslut och meddela nätkoncession för en 420 kV luftledning mellan 
Nybro och Hemsjö i Nybro, Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Olofström och 
Karlshamns kommuner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Ledningens 
sträckning framgår av tillhörande karta och enligt beslutet gäller koncessionen tills 
vidare. 
Kommunstyrelsen i Emmaboda kommun beslutade 2021-12-13, § 170 att ansöka 
hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut om 
beviljande av nätkoncession för 420 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. 
Kommunens ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen och kommunens yrkanden 
i denna ansökan framgår av den protokollsbilaga som tillhör beslutet. 
Emmaboda kommun har i meddelande 2021-12-16 från Högsta 
förvaltningsdomstolen beretts tillfälle att senast den 17 januari 2022 komma in 
med komplettering av kommunens ansökan. 
Emmaboda kommun har 2022-01-10 ansökt om anstånd till den 21 februari 2022 
med att inkomma med komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen. 
Högsta förvaltningsdomstolen har enligt meddelande 2022-01-11 beviljat 
Emmaboda kommun anstånd att senast den 21 februari 2022 komma in med 
komplettering av kommunens ansökan om rättsprövning. 
 
Förslag till komplettering av ansökan 
Kommunstyrelsen föreslås besluta följande som komplettering av kommunens 
ansökan om rättsprövning: 
Energimarknadsinspektionen avslog Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession. 
Svenska kraftnät överklagade till regeringen. Emmaboda kommun lämnade 
yttrande under handläggningen av ärendet hos Energimarknadsinspektionen och 
motsatte sig den planerade linjedragningen i form av luftledning. Emmaboda 
kommun anser sig absolut ha haft anledning att också få yttra sig till regeringen, i 
vart fall om regeringen ansåg sig ha anledning att ändra 
Energimarknadsinspektionens beslut till nackdel för kommunen.  
Om Emmaboda kommun såsom ägare till fastigheterna Åby 1:6 och 
Förlångskvarn 1:139 hade beretts tillfälle att till regeringen lämna yttrande över 
det som Svenska kraftnät hade anfört till stöd för dess talan inför regeringen så 
hade kommunen bl a kunnat anföra följande: 
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Den aktuella fastigheten Åby 1:6, som Emmaboda kommun är ägare till, som 
ligger vid Lyckebyån, nyttjas för kommunens dricksvattenförsörjning och ingår i 
sin helhet i vattenskyddsområdet för Getasjö vattentäkt. Vattenverket försörjer 
Emmaboda, Lindås och Broakulla med dricksvatten. Processen är att ytvatten från 
Lyckebyån infiltreras i grusås till ett så kallat konstgjort grundvatten. Lyckebyån i 
sin helhet är förslag till vattenskyddsområde, då den är huvudvattentäkt för 
Emmaboda och Karlskrona kommuner, och utpekats som regionalt viktig.  
 
Den andra aktuella fastigheten Förlångskvarn 1:139 ligger i samhället Boda 
Glasbruk, och består av kommunens gator, allmän platsmark, tätortsnära skog etc. 
Fastigheten berörs av flera detaljplaner. Utbyggnad av 420 kV luftledning kommer 
att begränsa ortens expansion- och utbyggnadsplaner och dessutom orsaka mer oro 
för begränsningar och elektromagnetiska fält för de invånare som bor i samhället. 
 
Syftet med kommunens ägande av mark är strategiskt, för att tillgodose invånarnas 
nuvarande och kommande behov och intressen. Därför påverkas inte bara 
kommunen som markägare i sig, utan också indirekt kommuninvånarna. 
 
Vidare skulle Emmaboda kommun ytterligare ha betonat: 
1. att alternativet med markkabel ska genomföras. 
2. att markkabeln i så stor utsträckning som möjligt ska minska markintrånget och 
3. att förslaget med luftledning inte godtas i Emmaboda kommun. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens yttrande 2018-04-10, § 65 
(Bilaga A) som förklaring till Emmaboda kommuns grundinställning i det aktuella 
kraftledningsärendet. 
 
Beslutsunderlag 
KS_2022-02-08-Förslag komplettering H Förvaltningsdomst 400 kV ledningen E-
boda 
KS_2022-02-08-Rättsprövning regeringsbeslut Nybro-Hemsjö 20211214 
KS_2022-02-08-HFD 7130-21 Aktbil 131 - beslut om anstånd till den 21 februari 
KS_2022-02-08-Regeringsbeslut I2021 02517 Överklagande av EIs beslut i fråga 
om nätkoncession för en 420 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö 
KS_2022-02-08-KS 2018-04-10  protokollsutdrag  § 65 (Bilaga A) 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna ovanstående yttrande och kommunstyrelsens yttrande 2018-04-10, 
§ 65 (Bilaga A) som förklaring till Emmaboda kommuns grundinställning i det 
aktuella kraftledningsärendet. 
____ 
 

 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-08 32 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 

 KS/2021:29, KS/2022:28, KS/2022:37  
 

§ 34 
Meddelanden  

 
M1 Brev till medlemmar om VP 2022 
M1 Verksamhetsplan Budget 2022 
M2 Information från Algutsboda Hembygdsförening 
M3 Överförmyndarnämnden par 4 - Intern kontrollplan 2022 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna meddelanden till protokollet.  
____ 
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Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 26  

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