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 KS/2022:5  

 
§ 1 
Kommunledningen informerar  

 
Kommunchefen informerar 
Incident Report Emmaboda Municipality – Emmaboda kommun blev under 
december månad utsatt för en attack mot sin mailservern. Kommunens IT-
avdelning lyckades stoppa attacken efter 25 minuter och har gjort åtgärder för att 
förbättra säkerheten.   
 
Covid-19 pandemin – Smittspridningen ökar i hela Kalmar län.  
 
Emmaboda är utsedd till årets kulturkommun 2022.  
 
Tommy Persson blir ny VD på Möjligheternas hus AB. Tillträde den 1 april 2022. 
 
Planering för renovering av kommunhuset pågår. Projektet kring KS-sal i gamla 
receptionen är pausat, kan bli ny KS-sal i annan del av huset istället.  
 
Idé om hur större del av huset kan nyttjas presenteras. Kan bli fler kontor då 
kontoren är fyllda idag, kommer finnas plats för kontor för oppositionen, fler 
medarbetare och praktikanter. Presenterad idé löser också problemet med 
evakueringskontor vid renovering av andra delar av kontoret. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 KS/2020:8, KS/2021:8  
 

§ 2 
Budgetuppföljning  

 
Chefsekonom Katarina Bondesson redovisar prognos för kommunen 2021. 
Preliminärt ser utfallet för de flesta förvaltningarna ut som tidigare lämnade 
prognoser, TFN ligger sämre än tidigare prognos. 
Prognos 2022 ser bättre ut än budget. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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 KS/2021:8  
 

§ 3 
Socialnämnd budgetplanering 2022  

 
Ekonomisk information från socialnämnden föredras av socialchef Mikael 
Börjesson. Socialnämndens budget för 2022 beräknas hålla.  
 
Största orosmomentet i dagsläget är bemanningsproblem på grund av pandemin, 
vilket kan påverka både ekonomi och kvalité i omsorgen. 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet  
____ 
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 KS/2021:301  

 
§ 4 
Besvarande av Medborgarförslag - Rengöra byta ut vägskyltar och 
gatuskyltar  

 
Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun med förslagen: 
Att berörd förvaltning får i uppdrag att rusta upp, rengöra eller byta ut vägmärken 
och gatuskyltar, 
Saknas medel till detta föreslås att fullmäktige beslutar om ett extra tillskott. 
 
Förslagsställaren anser att det bör göras en undersökning om hur kommunens 
vägmärken och gatuskyltar ser ut. Många av skyltarna är i ett bedrövligt skick. En 
del är så smutsiga att de inte är läsbara. Andra är så gamla att färgen flagnat av. 
Vägmärkena är till för att hjälpa trafikanterna och främja trafiksäkerheten. I vissa 
fall är det tveksamt om så är fallet. Gatuskyltarna ska hjälpa besökare, brevbärare, 
transportörer med flera att hitta rätt. Dessutom utgör skyltarna ett förfulande och 
slarvigt intryck. En signal om att ingen bryr sig inom den kommunala 
förvaltningen.  
 
Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Teknik- och fritidsnämndens yttrande 
Teknisk service har inte prioriterat utbyte av vägskyltar under året på grund av 
besparingsåtgärder. Man har endast bytt de skyltar som blivit förstörda av 
fordonstrafik eller klotter. Under året har det varit mycket klotter på vägskyltar 
vilket har tagit tid att åtgärda.  
Tvättning av skyltar utförs där det går och då endast med varmt vatten, kemikalier 
förstör reflexen i skylten. Arbete med tvättning av skyltar utförs kontinuerligt, 
främst under hösten då andra uppgifter avtar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Rengöra, rusta upp eller byta ut vägmärken och gatuskyltar i 
kommunen 
TFN 2021-11-25 § 103 - Medbf - Rengöra, rusta upp och byta ut vägmärken 
Yttrande – Medborgarförslag – Rengöra, rusta upp eller byta ut vägmärken och 
gatuskyltar i kommunen 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-11-25 § 103 
att godkänna förvaltningens yttrande på medborgarförslaget – Rengöra, rusta upp 
eller byta vägmärken och gatuskyltar i kommunen  
 
att översända yttrande på medborgarförslaget – Rengöra, rusta upp eller byta ut 
vägmärken och gatuskyltar i kommunen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare handläggning 
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Kommunstyrelsens synpunkter 
Det är av stor viktigt att kommunen har en hög kvalitet på sina vägskyltar vilket 
också bidrar till en god trafiksäkerhet. Kommunens ambition är att standard är god 
på sådant som kommunen själv har skyldighet att sköta. Samtidigt är styrelsen väl 
medveten om att teknik- och fritidsnämnden haft en hög belastning under en 
längre tid som också påverkar hur mycket nämnder har möjlighet att underhålla.   
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ambitionen ska vara att hålla god standard på vägskyltar och liknande samt  
 
att anse medborgarförslaget som besvarat.  
____ 
 
Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar tillägg med följande:  
att skicket på kommunens vägskyltar inventeras och där efter tas en 
underhållsplan fram som redovisas till Kommunstyrelsen 2022-09-30. 
 
Mötet ajourneras 15:23-15:27. 
 
En enig kommunstyrelse bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Avslag eller bifall till kommunstyrelseberedningsförslag till beslut. Ordförande 
finner bifall till förslaget.  
Avslag eller bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
bifall till förslaget.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ambitionen ska vara att hålla god standard på vägskyltar och liknande  
 
att skicket på kommunens vägskyltar inventeras och där efter tas en 
underhållsplan fram som redovisas till Kommunstyrelsen 2022-09-30  
 
att anse medborgarförslaget som besvarat.  
____ 
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 KS/2021:42  
 

§ 5 
Förfrågan från Ungdomsrådet - ändring av Ungdomsrådets reglemente  

 
Ungdomsrådet har inkommit med en förfrågan om en ändring i ungdomsrådets 
reglemente.  
Syftet med ändringen är att inkludera fler ungdomsorganisationer i rådet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att inrätta 6 råd, varav 4 är nya råd, 
samt reglemente för desamma. Alla råden är uppstartade under 2021. 
 
Lydelsen nedan är förslag till ändring från ungdomsrådet: 
 
(Ungdomsrådets reglemente, 1 §, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-25) 
"Ungdomsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för ungdomar och kommunens styrelse och nämnder." 
 
 (Ungdomsrådets reglemente, 3 §, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-25) 
"Organisationer för ungdomar som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen och som tillhör en riksorganisation för ungdomar 
kan efter beslut i KSAU vara representerade i rådet." 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Jarkko Pekkala (S), Bo Sunesson (C) och Johan Karlsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 
att anta revidering av reglementen för Ungdomsrådet med följande ändringar att:  
formuleringen "företrädare för" stryks ur första stycket, 1 §.  
formuleringen "och som tillhör en riksorganisation" stryks ur andra stycket, 3 §. 
____ 
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 KS/2021:391  
 

§ 6 
Internkontrollplan för Kommunledningskontoret 2022  

 
Bakgrund 
Sedan 2014 har facknämnderna och avdelningarna under KLK på 
rekommendation av kommunrevisorerna gjort interna kontroller på sin verksamhet 
i syfte att höja kvaliteten på verksamheterna. Det innebär att följa upp det interna 
arbetet. Olika år följs olika delar av verksamheten upp. Vidare anges i 
internkontrollplanen vem som följer upp och vem man rapporterar till samt 
frekvens och på vilket sätt uppföljning skall ske. Eventuella avvikelser skall 
rapporteras och åtgärdas. Kontrollansvarig får inte ensam kontrollera ett 
ansvarsområde som den själv ansvarar för – t.ex. ska inte en kommunikatör ensam 
kontrollera rutiner som är relaterade till kommunikation. 
 
Sammanfattning 
På grund av diverse processer som fortgått på kansliavdelningen under 2021 
initierades processen kring 2022 års internkontrollcykel först den 27 oktober 2021 
genom att remissbrev och tillhörande tidsplan som skickades ut till samtliga 
avdelningschefer för avdelningar inom Kommunledningskontoret. Tidsplan har 
hållits av berörda då internkontrollplanen blev färdig att sammanställas den 3 
december 2021, precis som tidsplanen stipulerade.  
 
Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har administrativt processansvar för att se till så att 
internkontrollplaner upprättas och följs upp. Samråd har skett mellan 
administrativt ansvarig funktion på kansliavdelningen och berörda 
avdelningschefer. Förutom redaktionella ändringar och justeringar av 
kontrollansvar vid situationer där utkast från avdelningschefer har angett att 
kontrollansvarig ensam kontrollerar sig själv, har allt som framgår i förslaget 
förankrats med berörda avdelningschefer.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag – Internkontrollplan KLK 2022 
____ 

 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till Internkontrollplan 2022 för Kommunledningskontoret.  
____ 
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 KS/2021:390  
 

§ 7 
Nämndernas internkontrollplan 2022  

 
Bakgrund 
Sedan 2014 har facknämnderna och avdelningarna under KLK på 
rekommendation av kommunrevisorerna gjort interna kontroller på sin verksamhet 
i syfte att höja kvaliteten på verksamheterna. Det innebär att följa upp det interna 
arbetet. Olika år följs olika delar av verksamheten upp. Vidare anges i 
internkontrollplanen vem som följer upp och vem man rapporterar till samt 
frekvens och på vilket sätt uppföljning skall ske. Eventuella avvikelser skall 
rapporteras och åtgärdas. Kontrollansvarig får inte ensam kontrollera ett 
ansvarsområde som den själv ansvarar för – t.ex. ska inte en kommunikatör ensam 
kontrollera rutiner som är relaterade till kommunikation. 
 
Sammanfattning 
På grund av diverse processer som fortgått på kansliavdelningen under 2021 
initierades processen kring 2022 års internkontrollcykel först den 27 oktober 2021 
genom att remissbrev och tillhörande tidsplan som skickades ut till samtliga 
avdelningschefer för avdelningar inom Kommunledningskontoret. Tidsplan har 
hållits av berörda då internkontrollplanen blev färdig att sammanställas den 3 
december 2021, precis som tidsplanen stipulerade.  
 
Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har administrativt processansvar för att se till så att 
internkontrollplaner upprättas och följs upp. Samråd har skett mellan 
administrativt ansvarig funktion på kansliavdelningen och berörda 
avdelningschefer. Förutom redaktionella ändringar och justeringar av 
kontrollansvar vid situationer där utkast från avdelningschefer har angett att 
kontrollansvarig ensam kontrollerar sig själv, har allt som framgår i förslaget 
förankrats med berörda avdelningschefer.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag – Internkontrollplan TFN 2022 
Förslag – Internkontrollplan BMN 2022 
Förslag – Internkontrollplan SN 2022 
Förslag – Internkontrollplan BIN 2022 
____ 

 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna förslag till Internkontrollplan 2022 för Teknik- och fritidsnämnden, 
Bygg- och miljönämnden, Socialnämnden och Bildningsnämnden.  
____ 
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Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg med följande: Vid allvarlig/stora avvikelser i 
verksamheterna ska nämnderna meddela kommunstyrelsen skyndsamt.  
 
Propositionsordning 
Avslag eller bifall kommunstyrelseberedningens förslag. Ordförande finner bifall 
till förslaget.  
Avslag eller bifall tillägg Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
bifall till förslaget.  
____ 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att vid allvarlig/stora avvikelser i verksamheterna ska nämnderna meddela 
kommunstyrelsen skyndsamt.  
 
att godkänna förslag till Internkontrollplan 2022 för Teknik- och fritidsnämnden, 
Bygg- och miljönämnden, Socialnämnden och Bildningsnämnden.  
____ 
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 KS/2021:428  
 

§ 8 
Ny taxa för livsmedelskontroll  

 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna 
samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid, med procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex 
finns publicerad på SKL:s hemsida, beräkning och avrundningen görs till 
närmaste fem kronor. 
 
Tidigare har de registrerade livsmedelsobjekten betalat en årlig kontrollavgift. 
Från och med 1 april 2021, när avgiftsförordningen trädde i kraft, får 
kontrollmyndigheten istället välja att ta ut en avgift efter varje genomfört 
kontrollbesök, så kallad efterhandsdebitering. 
 
Kontrollmyndigheterna har möjlighet att under en övergångsperiod 
(1 april 2021 - 1 januari 2023) välja på att antingen fortsätta med de årliga 
kontrollavgifterna eller att tillämpa metoden för efterhandsdebitering. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) rekommenderar en succesiv övergång till 
efterhandsdebitering. Detta för att minimera intäktsbortfall under 2022, samt för 
att anpassa kommunernas taxor till den nya avgiftsförordningen. 
 
Föreliggande förslag till en ny taxa för livsmedelskontrollen i Emmaboda 
kommun kommer att följa SKR:s rekommendation med en skyndsam övergång. 
Det innebär att från och med 1 januari 2022 så kommer alla livsmedelsobjekt att 
debiteras i efterhand när kontrolltimmarna är utförda. 
 
Förslag till ny timavgift för livsmedelskontroll har räknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall för livsmedelskontroll. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift 
efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. 
På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa livsmedel - Offentlig kontroll av livsmedel enligt SKR:s mall för 
taxabestämmelser och beräkningsmall för livsmedelskontrollens handläggning. 
 
Bygg- och miljönämnden besluta 2021-11-15   
att från och med 2022 tillämpa ny metod för debitering i form av 
efterhandsdebitering för livsmedelskontroll att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 
1094 kr/timme för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel 
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____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att från och med 2022 tillämpa ny metod för debitering i form av 
efterhandsdebitering för livsmedelskontroll  
 
att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel 
____ 
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C) yrkar att kommunchefen uppdras tillse att underlag till metod 
för debitering justeras så start för andvändand av modellen passar för start efter 
fullmäktiges beslut och finnas tillhands vid beslut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Per Adolfsson (S) yrkar bifall till liggande förslag och till Johan Jonssons (C) 
tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Avslag eller bifall kommunstyrelseberedningens förslag. Ordförande finner bifall 
till förslaget.  
Avslag eller bifall tillägg Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
bifall till förslaget.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunchefen uppdras tillse att underlag till metod för debitering justeras så 
start för andvändand av modellen passar för start efter fullmäktiges beslut och 
finnas tillhands vid beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att från och med 2022 tillämpa ny metod för debitering i form av 
efterhandsdebitering för livsmedelskontroll  
 
att fastställa ny timtaxa för livsmedelskontroll för 2022 till 1094 kr/timme för 
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedel 
____ 
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 KS/2021:429  
 

§ 9 
Borttagande av handläggningsavgift gällande tillstånd för enskild 
avloppsanläggning  

 
Bakgrund 
Vid inrättandet av enskild avloppsanläggning betalas för närvarande upp till 6000 
kronor ut i bidrag till respektive sökande. Handläggningen av dessa 
bidragsärenden tar tid i anspråk (ca 4 timmar/ärende) för handläggare, ekonomer 
och revisorer. Även den sökande måste lägga ner tid på att inkomma med 
ansökan. 
 
Redan innan det blir aktuellt att betala ut något bidrag tas det ut en 
handläggningsavgift för enskilda avloppsanläggningar. Enligt taxan är denna 
avgift i dagsläget 5 730 kronor (6 timmar × gällande timtaxa á 955 kr). Intäkten 
som kommer in till kommunen från denna avgift ligger med andra ord på ungefär 
samma nivå som det bidrag som betalas ut från kommunen. Samtidigt blir 
upplevelsen för sökanden att de behöver lägga tid och energi på pappersexercis 
som i slutänden resulterar i att avgift och bidrag mer eller mindre tar ut varandra. 
 
Istället för att ge ut ett bidrag för enskilda avloppsanläggningar (som också 
föreslås tas bort i ett separat ärende) vore det smidigare och effektivare för 
samtliga inblandade parter att istället ta bort handläggningsavgiften tillhörande 
tillstånden för dessa anläggningar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Bygg- och miljöenheten får in i genomsnitt cirka 50 ansökningar om enskilda 
avloppsanläggningar per år. Förutsatt att alla sökanden betalar sina 
handläggningsavgifter går enheten uppskattningsvis miste om 286 500 kronor i 
intäkter per år i och med detta förslag. Samtidigt har bygg- och miljönämnden 
totalt sett haft 250 000 kronor i utgifter per år bestående av utbetalningarna av det 
kommunala VA-bidraget (som i separat ärende föreslås tas bort för 
avloppsanläggningar men inte för dricksvattenanläggningar). När det gäller 
handläggarnas arbete kommer flera hundra timmars handläggningstid kunna 
frigöras som kan användas till mer angelägna åtgärder. För sökanden innebär 
förslaget minskad byråkrati och ungefär samma ekonomiska utfall. 
 
Sammanfattande utlåtande 
Bedömningen är att det inte blir en stor ekonomisk konsekvens, utan att den 
minskade handläggningen för bidragsärenden istället kan ge upphov till ökade 
intäkter i form av ökad tillsyn alternativt att handläggarna kan få mer tid till 
strategiskt arbete eller utbildning. Samtidigt blir det mindre arbete för den sökande 
vilket därmed förenklar för den enskilde. Förslaget bedöms vara positivt för både 
kommunens förvaltning såväl som för den enskilde.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående borttagande av handläggaravgift gällande tillstånd för 
enskild avloppsanläggning. 
Riktlinje kommunala VA-bidrag.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-15  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från och med 2022 
avskaffa handläggningsavgifterna beträffande tillstånd för enskild 
avloppsanläggning 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Johan Jonsson (C) och Per Adolfsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att från och med 2022 avskaffa handläggningsavgifterna beträffande tillstånd för 
enskild avloppsanläggning 
____ 
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 KS/2021:430  
 

§ 10 
Nya riktlinjer för bidrag till enskild dricksvattenanläggning  

 
Bakgrund och sammanfattning 
2017-06-12 upprättades dokumentet ”Riktlinje kommunala VA-bidrag” som nu är 
i behov av att revideras. Parallellt med det allmänna behovet av revidering finns 
ett förslag att ta bort såväl bidrag som handläggaravgifter (se separat ärende) 
beträffande inrättandet av enskild avloppsanläggning. Detta ärende handlar om 
bidragsdelen. 
 
Som konsekvens av det här förslaget behöver den gamla riktlinjen för kommunala 
VA-bidrag tas bort snarare än att revideras. Istället behöver nya riktlinjer för 
bidrag till enskild dricksvattenanläggning upprättas. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunala VA-bidrag. 
Ny riktlinje för bidrag till enskild dricksvattenanläggning. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-15 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för 
kommunalt bidrag till dricksvattenanläggning i Emmaboda kommun enligt 
förslag. 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att till följd av 
föregående beslut ta bort den gamla riktlinjen för kommunala VAbidrag.  
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-01-11 
Per Adolfsson (S) yrkar bifall till KS beredningens förslag till beslut. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa riktlinjer för kommunalt bidrag till dricksvattenanläggning i 
Emmaboda kommun enligt förslag. 
 
att till följd av föregående beslut ta bort den gamla riktlinjen för kommunala 
VAbidrag. 
____ 
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 KS/2022:45  
 

§ 11 
Taxor och avgifter inom Bildningsnämndens verksamhetsområden  

 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har inkommit med förslag på nya avgifter och taxor inom 
bildningsnämndens verksamhetsområden.  
 
Förändringar av taxor och avgifter är enligt förslag nedan.  
Inom parantes är nuvarande nivå.  
Alla andra avgifter och taxor är oförändrade. 
 
Avgift för Förskola och Pedagogisk omsorg för förskolebarn som vistas i 
omsorgen mer än 25 timmar per vecka (t.o.m. 31 juli det år barnet fyller 6 år) 
Barn 1: 3 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 572 kronor i månaden (1 510 
kr) 
Barn 2: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden (1 007 
kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden (503 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
 
Avgift för Förskola och Pedagogisk omsorg för förskolebarn som vistas i 
omsorgen 25 timmar per vecka eller mindre (t.o.m. 31 juli det år barnet fyller 
6 år) 
Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden (1 007 
kr) 
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden (503 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden (503 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är för närvarande 52 410 kronor per 
månad. (50 340 kr) 
 
Avgift för Fritidshem och Pedagogisk omsorg för skolbarn (fr.o.m. 1 augusti 
det år barnet fyller 6 år)  
Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden (1 007 
kr) 
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden  (503 kr) 
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 524 kronor i månaden  (503 kr) 
Fr.o.m. Barn 4: Ingen avgift 
Det yngsta barnet räknas som barn 1. 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst är för närvarande 52 410 kronor per 
månad. (50 340 kr) 
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Bildningsnämnden beslutade 2021-12-16 
att godkänna indexjustering av barnomsorgstaxans inkomsttak fr.o.m. 2022-01-01 
att godkänna att alla övriga taxor och avgifter ligger kvar på oförändrad nivå 2022 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa nytt 
inkomsttak utifrån Skolverkets årligen fastslagna belopp angående 
barnomsorgstaxan fr.o.m. 2022-01-01 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att alla övriga 
taxor och avgifter inom Bildningsnämndens område förblir oförändrade 2022. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa nytt inkomsttak utifrån Skolverkets årligen fastslagna belopp 
angående barnomsorgstaxan för år 2022 och därmed ändra berörda avgifter från 
och med 2022-03-01 
 
att godkänna att alla övriga 
taxor och avgifter inom Bildningsnämndens område förblir oförändrade 2022. 
____ 
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 KS/2022:51  
 

§ 12 
Yttrande - Förslag till regional transportplan för Blekinge län 2022-2033  

 
Bakgrund 
Region Blekinge upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional 
infrastruktur. 
Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också 
i dialog med organisationer och näringsliv. Regional utveckling ska genom 
åtgärder i infrastrukturen bidra till tillväxt och sysselsättning i länet och i sydöstra 
Sverige.  
Emmaboda kommun yttrar sig på Blekinges länstransportplan på eget initiativ.  
 
Emmaboda kommuns synpunkter  
Blekinges infrastruktur främjar den regionala utvecklingen i länet men också 
transportsystemet i ett vidare sammanhang för att knyta ihop Blekinge med övriga 
Sydsverige. Blekinges hamnar är en port för svensk industris exportbehov, handel 
och främjande av kontakter med stater i och bortom Europa.  
Just denna efterfrågan förväntas att öka, med tunnelförbindelsen för väg och 
järnväg mellan Danmark och Tyskland, som planeras vara  
färdig 2028–2029. Det kommer sannolikt att innebära mer trafik genom Danmark, 
över Öresundsbron och sedan ökad belastning på Södra stambanan. 
 
Sjöfart 
Sjöfartens viktiga roll i det svenska transportsystemet för de svenska 
exportnäringarna är fortsatt mycket viktig. Överflyttning av gods från väg till 
järnväg och sjöfart bör främjas, för att klara klimatomställningen.  
För Emmaboda kommuns del är hamnarna viktiga både i Kalmar och Blekinge län  
för internationell handel med främst trävaror, och för persontrafik.  
En direkt påverkan som sjöfarten via Adriatic-Baltic korridoren har på vägnätet i 
Emmaboda kommun, är främst på väg 28.  
 
Vägar och järnväg viktiga för arbetspendling 
In- och utpendling för arbete och studier till Blekinge då främst till Karlskrona är 
mycket viktig för regionens utveckling. För närvarande är inpendling till 
Emmaboda mer omfattande än utpendlingen till Karlskrona. Pendlingen sker dels 
med tåg på Kust till Kustbanan, och med bil då främst på väg 28. Inpendling till 
Emmaboda sker även från Ronneby och Karlshamn. 
Källa https://regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-
utveckla-lanet/statistik/ 
 
 
 
Kust till kustbanan- järnväg 

https://regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-utveckla-lanet/statistik/
https://regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-utveckla-lanet/statistik/
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Emmaboda station är en viktig knytpunkt som binder samman tillväxtmotorerna 
Växjö, Kalmar och Karlskrona med varandra. Det är mycket positivt att regional 
transportplan i Kalmar län nu föreslår 50 mkr att modernisera, effektivisera och 
säkra stationens funktion. 
Ett arbete med åtgärdsvalsstudie för stationen förväntas i närtid. Emmaboda 
kommun har stora planer för sanering av föroreningar, upprustning, markförvärv, 
ny detaljplan för byggnation på ett område söder om spåren. Projektet förväntas 
totalt sett bli mycket framgångsrikt som innebär samverkan kring bostäder, 
infrastruktur, kollektivtrafik och digitalisering och ge Emmaboda och regionen, ett 
rejält mervärde med god samhällsekonomi och regional nytta. 
 
Beslutsunderlag 
Länstransportplan för Blekinge Län 2022-2033 
Region Blekinges hemsida. https://regionblekinge.se/trafik-och-
resande/lanstransportplanering.html 
 
Sammanfattning 
Sveriges infrastruktur har stora behov av underhåll, upprustning och utveckling. 
Transporter av människor och gods ökar, och ställer högre krav på standard, 
effektivitet, säkerhet och miljö. 
Den nu föreslagna länstransportplanen kan bara åtgärda en del av de behov och 
brister som finns. Detta gör att det är mycket väsentligt att våra regionala 
företrädare samverkar i södra Sverige genom positionspapper etc i syfte att stärka 
området i det nationella och internationella perspektivet. Fehmann-Bält 
förbindelsen kommer att stå klar 2028-2029, då kommer sannolikt attraktiviteten 
och transporter i södra Sverige att öka. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta detta yttrande som Emmaboda kommuns yttrande till länstransportplan för 
Blekinge län 2022-2033 och översända det till Region Blekinge  
____ 

 
 
 
 

https://regionblekinge.se/trafik-och-resande/lanstransportplanering.html
https://regionblekinge.se/trafik-och-resande/lanstransportplanering.html
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 KS/2021:10, KS/2021:23, KS/2021:27, KS/2021:31, KS/2021:469, KS/2021:76  
 

§ 13 
Meddelanden  

 
M1 Arkivmyndighetens tillsyn MHAB 2021 
M2 Arkivmyndighetens tillsyn SN 2021 
M3 BIN 2021-11-18 protokollsutdrag par 93 Systematisk uppföljning av 
bildningsnämndens verksamhet 
M4 Arkivmyndighetens tillsyn EEAB 2021 
M5 Arkivmyndighetens tillsyn BIN 2021 
M6 Cirkulär från SKR Omsorgsprisindex (OPI) för 2022 
M7 Cirkulär 21_47 Riktlinjer for distansarbete bilaga1 
M7 Cirkulär 21_47 Riktlinjer for distansarbete bilaga2 
M7 Cirkulär 21_47 Riktlinjer for distansarbete bilaga3 
M7 Cirkulär 21_47 Riktlinjer for distansarbete 
M8 Protokoll styrelse kfkl 211202 
M9 Arkivmyndighetens tillsyn BMN 2021 
M10 Arkivmyndighetens tillsyn RFET 2021 
M11 Arkivmyndighetens tillsyn TFN 2021 
M12 Elnät 20211209 signerat 
M12 Energi 20211209 signerat 
M13 Arkivmyndighetens tillsyn KS 2021 
M14 Arkivmyndighetens tillsyn IFO 2021 
M15 Valnämnden Protokoll 2022-01-04 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet.  
____ 
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 KS/2019:238, KS/2022:11  
 

§ 14 
Fyllnadsval av Johan Karlsson (SD) som ledamot i Bygderådet efter Martin 
Henriksson (SD)  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har val att förrätta till följande vakanta uppdrag i Bygderådet. 
-ledamot i Bygderådet efter Martin Henriksson (SD), platsen är reserverad 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag 
Johan Karlsson (SD) föreslår Johan Karlsson (SD) som: 
-ledamot i Bygderådet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Johan Karlsson (SD) som  
-ledamot i Bygderådet. 
 
att valet avser mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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 KS/2019:238, KS/2022:11  
 

§ 15 
Fyllnadsval av Johan Karlsson (SD)  som ledamot i Föreningsrådet efter 
Martin Henriksson (SD)  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har val att förrätta till följande vakanta uppdrag i 
Föreningsrådet. 
-ledamot i Föreningsrådet efter Martin Henriksson (SD), platsen är reserverad 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag 
Johan Karlsson (SD) föreslår Johan Karlsson (SD) som: 
-ledamot i Föreningsrådet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Johan Karlsson (SD) som: 
-ledamot i Föreningsrådet. 
 
att valet avser mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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 KS/2019:238, KS/2022:11  
 

§ 16 
Fyllnadsval av Johan Karlsson (SD) som ersättare i Pensionärsrådet efter 
Martin Henriksson (SD)  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har val att förrätta till följande vakanta uppdrag i 
Pensionärsrådet. 
-ersättare i Pensionärsrådet efter Martin Henriksson (SD), platsen är reserverad 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag 
Johan Karlsson (SD) föreslår Johan Karlsson (SD) som: 
-ersättare i Pensionärsrådet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Johan Karlsson (SD) som: 
-ersättare i Pensionärsrådet. 
 
att valet avser mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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 KS/2019:238, KS/2022:11  
 

§ 17 
Fyllnadsval av Johan Karlsson (SD) som ledamot i Näringslivsrådet efter 
Martin Henriksson (SD)  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har val att förrätta till följande vakanta uppdrag i 
Näringslivsrådet. 
Kommunstyrelsen -ledamot i Näringslivsrådet efter Martin Henriksson (SD), 
platsen är reserverad kommunstyrelsen.  
 
Förslag 
Johan Karlsson (SD) föreslår Johan Karlsson (SD) som: 
-ledamot i Näringslivsrådet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Johan Karlsson (SD) som: 
-ledamot i Näringslivsrådet. 
 
att valet avser mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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 KS/2019:238, KS/2022:11  
 

§ 18 
Fyllnadsval av Kent-Ove Johansson (SD) som ersättare i Näringslivsrådet 
efter Bo Mårtensson (SD)  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har val att förrätta till följande vakanta uppdrag i 
Näringslivsrådet. 
-ersättare i Näringslivsrådet efter Bo Mårtensson (SD), platsen är reserverad 
teknik- och fritidsnämnden.  
 
Förslag 
Johan Karlsson (SD) föreslår Kent-Ove Johansson (SD) som: 
-ersättare i Näringslivsrådet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Kent-Ove Johansson (SD) som: 
-ersättare i Näringslivsrådet. 
 
att valet avser mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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 KS/2019:238, KS/2022:11  
 

§ 19 
Fyllnadsval av Stefan Fosic (M) som 1:e vice ordförande i 
Tillgänglighetsrådet efter Eva Regin Johnston (M)  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har val att förrätta till följande vakanta uppdrag i 
Tillgänglighetsrådet. 
-1:e vice ordförande i Tillgänglighetsrådet efter Eva Regin Johnston (M), platsen 
är reserverad socialnämnden.  
 
Förslag 
Emma Åhlander-Hansson (M) föreslår Stefan Fosic (M) som: 
-1:e vice ordförande i Tillgänglighetsrådet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Stefan Fosic (M) som: 
-1:e vice ordförande i Tillgänglighetsrådet. 
 
att valet avser mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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