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Innehållsförteckning 

 

§ 135  Allmänhetens frågestund 

 

§ 136  Kommunrevisorerna informerar 

 

§ 137  Budget 2023 

 

§ 138  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedelskontroll för 2023 

(årlig tim-taxa) 

 

§ 139  Taxa för bygg-och miljönämndens verksamhetsområde miljö - och 

hälsoskyddstillsyn för 2023 (årlig tim-taxa) 

 

§ 140 Införa efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen 

 

 

§ 141  Införande av taxa och tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 

trafikordningsplaner på allmän mark 

 

§ 142  Taxor, avgifter och priser för teknik- och fritidsnämnden 2023 

 

§ 143  Avgifter för socialnämnden- 2023 

 

§ 144  Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 

receptfria läkemedel - 2023 

 

§ 145  Upphävande av beslut samt nya beslut gällande ansvar för arbetet med 

handläggning och beslut avseende tobaksfria nikotinprodukter 

 

§ 146  Riktlinje - Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck - NY 

 

§ 147  Fastighetsförsäljning Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254 del av 1:616 och del av 

Emmaboda 4:1 

 

§ 148  Försäljning av fastigheten Emmabo 1:249 

 

§ 149  Arrendeavtal - Solceller, energilagring på del av fastigheten Emmaboda 5:1 

 

§ 150  Fastighetsköp - Gullregnet 15 

 

§ 151  Förtydligande angående ansvar för sotning - Emmaboda kommun 

 

§ 152  Förtydligande angående ansvar för brandskyddskontroll - Emmaboda kommun 

 

§ 153  Revidering - Kommunala Pensionärsrådets reglemente 
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§ 154  Yttrande - Medborgarförslag - Införa tjänsten friluftslivsutvecklare 

 

§ 155  Namngivning av gatan belägen mellan kvarteret Klövern och Vallmon 

 

§ 156  Yttrande - Motion - Förslag om vattenbesparing 

 

§ 157  Balansrapport - Motioner och medborgarförslag 

 

§ 158  Inkomna medborgarförslag och motioner 

 

§ 159  Valärenden 

 

§ 160  Avsägelse politiska uppdrag 

 

§ 161  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) 
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§ 135 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Allmänheten är välkommen att ställa korta frågor om den kommunala verksamheten. 

 

Inga frågor av allmänheten under punkten.  
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§ 136 

 

Kommunrevisorerna informerar 

 

Kommunrevisorer informerar kommunfullmäktige om följande:  

 

 Kent Johansson, revisor, redovisar följande: 

• Granskning av arbetsmiljöarbetet i förskolan. 

• Ekonomin inom socialnämnden kommer att granskas.  

• Se över för- och nackdelar med omorganiseringen på central placering i kommunen.  

• Utbildning med revisionsbyråns KPMG i Nybro kopplat till revisorernas granskning av 

bolagen.  

 

___ 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  

 

att  med kännedom notera att kommunfullmäktige har tagit del av informationen 

 

___ 
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 KS/2022:8 

§ 137 

 

Budget 2023 

 

Bakgrund 

Budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024 – 2025 har beslutats i Kommunfullmäktige 2022-

06-20.Under ett valår ska budgeten också beslutas av efter valet nytillträtt kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 

Ett förslag till budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024 – 2025 har upprättats. 

Den förändring som är gjord från tidigare beslutad budget är att 

• Personalomkostnadspålägget höjs från 39,25 till 44,53 för 2023. 

• Full kompensation utgår till nämnder och styrelser. 

• Full kompensation utgår också till nämnder och styrelser för det antagna 

arvodesreglementet. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse – Budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024 – 2025  

  Budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024 – 2025  

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att  anta budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024 – 2025. 

____  

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett ändringsyrkande och 

föreslår att budgetpost 315 000 kr för ny brandbil (KF budget 2023, s24) flyttas till övriga 

kostnader (KF budget 2023, s20).  

 

Johan Jonssons (C) ändringsförslag:  

att anta budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024–2025 samt att förflytta medel i  

budgetpost ny (Plan, 2024) brandbil med 315 000 kr till övriga kostnader.   

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Johan Jonssons (C) ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Jonssons (C) 

ändringsyrkande.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  anta budget 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024–2025 samt att förflytta medel i  

budgetpost ny (Plan, 2024) brandbil med 315 000 kr till övriga kostnader.   
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 KS/2022:408 

§ 138 

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde livsmedelskontroll för 2023 (årlig 

timtaxa) 

Sammanfattning 

Timtaxa för bygg- och miljönämndens livsmedelstillsyn för år 2022 är beslutad av 

KF 2022-01-31 § 4 till 1094 kr. 

Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna 

samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid. Höjningen sker med 

procentsatsen för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). Prisindex finns publicerad på SKR:s hemsida, beräkning och 

avrundningen görs till närmaste fem kronor. 

Enligt Prisindex för kommunal verksamhet ska timtaxan räknas upp med 2,1 % 

inför år 2023. 

Beräkning nuvarande timtaxa kr * 2,1 % = 1116,97 kr = 1115 kr/timme. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-10-17 § 88 att anta samt föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att anta ny timtaxa för 2023 till 1 115 kr för bygg- och 

miljönämndens livsmedelstillsyn. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 

livsmedelskontroll för 2023 

• BMN 2022-10-17 § 88 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde  

livsmedelskontroll för 2023 

• SKR:s underlag Prisindex för kommunal verksamhet. 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  fastställa ny timtaxa för 2023 till 1 115 kr för bygg- och miljönämndens  

livsmedelstillsyn. 

____  
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 KS/2022:389 

§ 139 

 

Taxa för bygg-och miljönämndens verksamhetsområde miljö - och hälsoskyddstillsyn för 

2023 (årlig timtaxa) 

 

Bakgrund 

Timtaxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde för 2022 är beslutad av 

Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 158 till 980 kronor. 

 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna samt den avgift 

som ska utgå per timme handläggningstid. Höjningen sker med procentsatsen för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex finns publicerad på 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida, beräkning och avrundning görs till närmaste 

femkronor. 

 

Enligt PKV ska timtaxan räknas upp med 2,1% inför år 2023. 

 

Beräkning nuvarande timtaxa 980 kr * 2,1% = 1 000, 58 kr = 1 000 kr per timme. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-10-17 § 89 att anta och föreslå Kommunfullmäktige att 

anta ny timtaxa för 2023 till 1 000 kronor för bygg och miljönämndens miljö- och 

hälsoskyddstillsyn. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Taxa för bygg och miljönämndens verksamhetsområde Miljö- och 

hälsoskydd 

• BMN 2022-10-17 § 89 – Taxa för bygg och miljönämndens verksamhetsområde Miljö- och 

hälsoskydd 

• SKR – Prisindex för kommunal verksamhet 

____  

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

          

att fastställa ny timtaxa för 2023 till 1 000 kronor för bygg- och miljönämndens    

miljö- och    hälsskyddstillsyn. 

 

____ 
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 KS/2022:386 

§ 140 

 

Införa efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen 

 

Bakgrund 

Utifrån EU:s nya kontrollförordning antog riksdagen 2021-02-25 ändringar i livsmedelslagen och 

regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen och om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). Ändringarna 

gäller, med några undantag, från och med 2021-04-01. 

Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 

förskottsbetalning och istället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 

livsmedelskontroll. 

Bestämmelserna om årlig avgift i 2, 9, 12 och 12 b §§ i den gamla förordningen får tillämpas till 

och med 2023-12-31. 

 

 

Sammanfattning  

Kontrollmyndigheterna har möjlighet att under en övergångsperiod 2021-04-01 till 2023-12-31 

välja på att antingen fortsätta med de årliga kontrollavgifterna eller att tillämpa metoden för 

efterhandsdebitering. 

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar en successiv övergång till 

efterhandsdebitering, detta för att minimera intäktsbortfall under 2023 samt att anpassa 

kommunens taxor till den nya avgiftsförordningen. 

Bygg- och miljönämnden kommer att följa SKR:s rekommendation med en skyndsam övergång 

av efterhandsdebitering vilket innebär att från och med 2023-01-01 så kommer alla 

livsmedelsobjekt att debiteras i efterhand när kontrolltimmarna är genomförda. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-10-17 § 87 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i förhållande till kontroll av livsmedel i Emmaboda kommun från och 

med 1 januari 2023 tillämpa en ny metod för debitering i form av efterhandsdebitering för utförd 

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 

• Tjänsteskrivelse – Efterhandsdebitering för livsmedelskontroll 

• BMN 2022-10-17 § 87 – Införa efterhandsdebitering för livsmedelskontroll 

• Taxa för Emmaboda kommuns offentliga kontroll av livsmedel 

____   

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att i förhållande till kontroll av livsmedel i Emmaboda kommun från och med 1 januari 2023 

fastställa tillämpning av metoden efterhandsdebitering för utförd livsmedelskontroll 

 

____ 
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 KS/2022:435 

§ 141 

 

Införande av taxa och tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 

trafikordningsplaner på allmän mark 

 

Bakgrund 

Tekniska kontoret har undersökt hur andra kommuner arbetar med taxa och vitesföreläggande för 

grävtillstånd i allmän mark och resultatet av denna undersökning är att även Emmaboda kommun 

behöver införa taxa och vitesföreläggande, då detta minskar förekomst av att företag och 

privatpersoner gräver utan tillstånd på kommunala gator. 

 

Ärendets beredning 

Förvaltningen har hämtat information från andra kommuner gällande arbetet med taxa och vite 

för grävtillstånd.  

Förvaltningen har även tillsammans med IT-strateg och IT-utvecklare undersökt digitala system 

för att effektivisera och underlätta för sökande och administratör av grävtillstånd. 

 

Sammanfattning 

Taxa och vitesföreläggande behöver införas för att ställa krav på rätt utförande och få ordning 

och reda gällande grävansökningar då det finns företag och privatpersoner som gräver på 

kommunala gator utan att anmäla detta vilket ger kommunen en ökad kostnad. 

 

Då handläggningen av grävtillstånd är administrativt tungrodd håller tekniska kontoret på att 

införa ett digitalt system för att effektivisera och underlätta för både sökande och administratörer 

som ska godkänna alla grävansökningar och trafikordningsplaner, ca 100–125 stycken per år.  

 

Konsekvensbeskrivning 

Genom att arbeta i ett digitalt system effektiviserar man arbetet kring grävtillstånd.  

Då det innebär en kostnad för kommunen när företag och privatpersoner gräver på kommunal 

mark utan att göra någon anmälan, kommer införande av taxor och vitesföreläggande minska 

denna merkostnad. 

 

Beslut – Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-11-22 § 90 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige införa taxa och tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 

trafikanordningsplaner på allmän mark samt att fastställa taxa och vite för grävtillstånd och 

trafikanordningsplaner på allmän mark 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Införande av taxor och vite för grävtillstånd och trafikanordningsplaner på 

kommunal mark 

• Taxor och vite för grävtillstånd i allmän mark 

• TFN 2022-11-22 § 90 – Införande av taxa och vitesföreläggande för grävtillstånd och 

trafikanordningsplaner på allmän mark 

____  
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  införa taxa och tillämpning av vitesföreläggande för grävtillstånd och 

trafikanordningsplaner på allmän mark  

 

att fastställa taxa och viten för grävtillstånd och trafikanordningsplaner på allmän mark enligt 

beslutsunderlag Taxor och vite för grävtillstånd på allmän mark. 
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 KS/2022:436 

§ 142 

 

Taxor, avgifter och priser för teknik- och fritidsnämnden 2023 

 

Sammanfattning 

Kommunens avgifter, taxor och priser för teknik- och fritidsnämnden reglerar hur mycket det 

kostar för kommunens invånare att hyra till exempel sporthallar, priser för bad- och 

träningscenter, kost och tomtpriser med mera. Vissa priser inom kostenheten regleras enligt KPI 

via socialnämnden. 

Teknik- och fritidsnämnd informerades om planerade höjningar av taxor, priser och avgifter för 

teknik- och fritidsnämnden – 2023.  

 

Ärendets beredning 

Förvaltningsekonom, förvaltningschef, kostchef, simhallschef och fritidssamordnare har tagit 

fram beslutsunderlaget och ärendet har beretts på teknik- och fritidsnämndens beredning. 

 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-11-22 § 91 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 

 

Beslutsunderlag inför beslut 2022-11-24 

• Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – 2023  

• Taxor för planer, sporthallar och gymnastiksalar – Jämförelse med andra kommuner 

• Tjänsteskrivelse – Förslag prishöjning – Simhallen 2023 

• Priser för simhallen – Jämförelse med andra kommuner 

• Förslag prishöjning – Simhallen 2023 

• TFN 2022-11-22 § 91 – Avgifter, taxor och priser för teknik- och fritidsnämnden 

____  

 

KS/2022-11-29 § 171  

 

Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Dragan Pavlovic (S), Marie-

Louise Eddegård (S), Jan Olof Jäghagen (S) och Stefan Marcelius (SD) deltar inte i beslutet 

 

Yrkande  

Johan Jonsson (C) yrkar att lunch för övriga gäster höjs till 110 kronor, lunch för person med 

beviljad insats av socialnämnden höjs till 75 kronor, att lunch för pensionärer höjs till 95 kronor 

samt att lunch för anställd höjs till 100 kronor. 

 

Ajournering 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan 

Jonssons (C) förslag till beslut. 

____  
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att    lägga till pris för lunch för person med beviljad insats av socialnämnden på 75 kronor 

 

att    lunch för övriga gäster höjs till 110 kronor 

 

att    lunch för pensionärer höjs till 95 kronor 

 

att    lunch för anställd höjs till 100 kronor 

 

att      godkänna Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 enligt  

           beslutsunderlag Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – 2023  

           med ovanstående ändringar. 

____  

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att fastställa Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden 2023 enligt  

 beslutsunderlag Förslag – Taxor, priser och avgifter för teknik- och fritidsnämnden – 2023. 

 

___ 

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar på ärendet ska återemitteras till teknik- och fritidsnämnden. 

 

Stefan Marcelius (SD) begär ajournering för överläggningar i partigruppen. 

Ajournering kl. 18:39 – 18:59. 

 

Jon Frööjdh (SD) yrkar på ett ändringsyrkande gällande lunchen för pensionärer -  

Jon Frööjdh (SD) föreslår att lunchpriset för pensionärer ändras från 95 kr i förslaget, till 75 kr.   

 

Stig- Ove Andersson (S) yrkar på ärendet ska återemitteras till teknik- och fritidsnämnden. 

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande idag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat om att återremittera ärendet till teknik- och 

fritidsnämnden.  

 

Votering begärs.  

 

Omröstning 

Godkänd voteringsproposition: 

Ja för ärendets avgörande idag. 

Nej för ärendets återremiss.  
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Omröstningen utfaller med 24 JA mot 17 NEJ. Hur var och en röstar framgår av bilaga 1.  

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till teknik- och 

fritidsnämnden (KL kap 5 § 50 minoritetsåterremiss).   

____ 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  återremittera ärendet taxor, priser och avgifter för 2023 till Teknik och 

Fritidsnämnden för ytterligare beredning av förslaget. 

 

____   
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 KS/2022:419 

§ 143 

 

Avgifter för socialnämnden- 2023 

 

Sammanfattning 

Avgifterna inom socialförvaltningen avser insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Emmaboda kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem 

för service och omsorg som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett boendeform. 

 

Emmaboda kommuns fotvård till pensionärer 

Kommunens tjänst som fotvårdsterapeut är vakant då den tidigare anställda har valt att gå vidare 

till en annan anställning i kommunen. Tjänsten som fotvårdsterapeut har varit utannonserad och 

den nya fotterapeuten skulle starta sin tjänst 2023-01-01 men sade upp sig 2022-10-13.  

Kommunen är inte enligt lag tvungen att tillhandahålla kommunal fotvård. Emmaboda kommuns 

fotvård har haft en nollbudget genom åren med varierande resultat. 

 

Socialnämnden beslutade 2022-11-23 § 83 att den fotvård för pensionärer som utförts i 

kommunal regi av socialnämnden ska upphöra samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i samband med beslut om Avgifter för socialnämnden 2023 avskaffa 

avgifterna för fotvård. 

 

Avgifter för bårtransport utifrån nytt ramavtal 

Nytt ramavtal för bårtransporter föreligger och med anledning av detta behöver en revidering 

göras i detta avseende. Utöver justeringar av priser och tidsintervall tillkommer i det nya avtalet 

en kostnad på pris per km för själva transporten. 

 

Revidering 

Föreslagen revidering utifrån nytt ramavtal innebär att följande inte längre gäller: 

Bårtransport                                          exkl. moms       inkl. moms 

Vardagar dag 8-17 2 300 kr 2 300 kr 2 438 kr 

Vardagar kväll 17-22 3 125 kr 3 125kr 3 313 kr 

Vardagar natt 22-08 3 950 kr 3 950 kr 4 187 kr 

Helg 3 950 kr 3 950 kr 4 187 kr 

Storhelg röda dagar 4 450 kr 4 450 kr 4 717 kr 

 

Istället gäller detta: 

Nytt upphandlat avtal 2023 

Bårtransport inkl moms exkl moms 

Måndag – fredag 7.00-17.59 2 221 kr 2 095 kr 

Måndag – fredag kväll/natt 18.00-06.59 3 069 kr 2 895 kr 

Fredag 18.00 – måndag 06.59 3 811 kr 3 595 kr 

Svenska helgdagar 00.00-23.59 3811 kr 3 595 kr 

Pris SEK per km  31 kr 29 kr 
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Socialnämnden beslutade 2022-11-23 § 84 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att revidera avgifter för socialnämnden 2023 med avseende på avgifter för 

bårtransporter utifrån nytt ramavtal. 

 

Ny avgift för korttidsboende från och med 2023 

Tillägg behöver göras med avseende på ny avgift för korttidsboende. 

Den nya avgiften för korttidsboende kommer att vara 50 kronor per dygn och är till för att 

kommunen ska få ersättning för förbrukningsmaterial per dygn. 

 

Socialnämnden beslutade 2022-11-23 § 85 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att lägga till ny avgift för korttidsboende. 

 

Ärendets beredning 

Ekonom har tagit fram beslutsunderlag och ärendet har beretts på socialnämndens beredning 

2022-10-12. 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala tillgänglighetsrådet har informerats vid deras 

möten 2022-11-21. 

 

Socialnämnden beslutade 2022-10-26 § 66 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa Avgifter för socialnämnden 2023. 

 

Beslutsunderlag 

• SN 2022-10-16 § 66 – Avgifter för socialnämnden 2023 

• SN 2022-11-23 § 83 – Emmaboda kommuns fotvård till pensionärer 

• SN 2022-11-23 § 84 – Revidering – Avgifter för socialnämnden 2023 med avseende på 

avgifter för bårtransporter utifrån nytt ramavtal  

• SN 2022-11-23 § 85 – Tillägg för socialnämnden 2023 med avseende på ny avgift för 

korttidsboende 

• Avgifter för socialnämnden 2023 

____   

 

KS/2022-11-29 § 173  

Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Dragan Pavlovic (S), Marie-

Louise Eddegård (S) och Jan-Olof Jäghagen (S) och Stefan Marcelius (SD) deltar inte i beslutet 

gällande lunch och matdistribution. 

 

Yrkande  

Johan Jonsson (C) yrkar att under avgifter för kost justera lunch till 75 kronor och 

matdistribution till 75 kronor. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) yrkande eller beredningens 

förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) förslag till beslut. 

 

Yrkande 

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar på avslag avseende att avgift för fotvård avskaffas.  
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Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen avseende avskaffande av avgift för fotvård mot varandra och finner 

att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

 

Votering  

Maria Ixcot Nilsson (S) begär votering. 

 

Ja för kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Nej för Maria Ixcot Nilssons (S) förslag till beslut. 

 

Namn Ja Nej 

Johan Jonsson (C) x 

Bo Sunesson (C) x 

Emma Åhlander Hansson (M) x 

Leif Karlsson (M) x 

Bo Eddie Rossbol (-) x 

Gull-Britt Hellborg (KD) x 

Maria Ixcot Nilsson (S)  x 

Per Adolfsson (S)  x 

Annika Karlsson (S)  x 

Dragan Pavlovic (S)  x 

Marie Louise Eddegård (S)  x 

Jan Olof P Jäghagen (S)  x 

Stefan Marcelius (SD) x         

Summa 7 6 

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 

att avgiften för fotvård avskaffas. 

 

Reservation 

Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Dragan Pavlovic (S), Marie-

Louise Eddegård (S) och Jan-Olof Jäghagen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria 

Ixcot Nilssons (S) förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

att avgiften för fotvård avskaffas 

 

att avgifter för bårtransporter revideras utifrån nytt upphandlat ramavtal 

 

att lägga till ny avgift för korttidsboende 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avgiften för fotvård avskaffas 

 

att avgifter för bårtransporter revideras utifrån nytt upphandlat ramavtal 
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att lägga till ny avgift för korttidsboende 

 

att justera taxor enligt Johan Jonssons (C) yrkande 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att fastställa avgifter för socialnämnden 2023. 

____ 

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

 

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar på en tilläggsattsats med lydelsen 

”att avgiften för fotvården ska finnas kvar.”  

 

Stefan Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Nicke Grozdanovski (V) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande.  

 

Propositionsordning  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag till 

beslut och dels Maria Ixcot Nilsson (S) tilläggsattsats.  

 

Ordföranden börjar fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag 

till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.    

 

Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Maria Ixcot Nilsson (S) 

förslag till tilläggsattsats och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsattsaten.  

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs.  

 

Omröstning 

Godkänd voteringsproposition: 

JA för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

NEJ för Maria Ixcot Nilsson (S) tilläggsyrkande.   

 

Omröstningen utfaller med 24 JA mot 17 NEJ. Hur var och en röstar framgår av bilaga 2.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att fastställa avgifter för socialnämnden 2023. 

____  
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 KS/2022:407 

§ 144 

 

Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria 

läkemedel - 2023 

 

Sammanfattning 

Avgifterna gällande Emmaboda kommuns arbete kring Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 

om receptfria läkemedel följer Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV). 

 

Ärendets beredning 

Alkoholhandläggare har tagit fram beslutsunderlag och ärendet har beretts på socialnämndens 

beredning 2022-10-12. 

 

Socialnämnden beslutade 2022-10-16 § 67 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, 

Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel – 2023. 

 

Beslutsunderlag 

• SN 2022-10-16 § 67 – Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 

Lagen om receptfria läkemedel 

• SN 2022-11-23 § 86 – Avgifter tobaksfria nikotinprodukter 

• Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria 

läkemedel 

____  

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att fastställa avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 

receptfria läkemedel – 2023. 

____  
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   KS/2022:333 

§ 145 

 

Upphävande av beslut samt nya beslut gällande ansvar för arbetet med handläggning och 

beslut avseende tobaksfria nikotinprodukter 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2022-08-31 § 31 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tilldela ansvaret för handläggning och beslutsfattande jml Lag 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter till socialnämnden. 

 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2022-10-04 § 136 och kommunfullmäktige 

beslutade 2022-10-24 § 111 att till socialnämnden delegera ansvaret för  handläggning och 

beslutsfattande jml lag (2022:1275) om tobaksfria nikotinprodukter. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har påpekat att detta ansvar inte ska delegeras utan tilldelas socialnämnden. 

Detta innebär att besluten i kommunstyrelsen 2022-10-04 § 136 och i kommunfullmäktige 2022-

10-24 § 111 ska upphävas och att nya beslut kommer att tas vid kommunstyrelsens möte 2022-

11-29 och i kommunfullmäktige 2022-12-12. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Upphävande av beslut samt nya beslut gällande Ansvar för arbetet med 

handläggning och beslut avseende tobaksfria nikotinprodukter 

• SN 2022-08-31 § 48 Ansvaret för tobaksfria nikotinprodukter 

• KS 2022-10-04 § 136 Ansvar för handläggning och beslutsfattande jml lag (2022:1257 

avseende tobaksfria nikotinprodukter 

• KF 2022-10-24 § 111 Ansvar för handläggning och beslutsfattande jml la (2022:1257 

avseende tobaksfria nikotinprodukter 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att beslut tagna i kommunstyrelsen 2022-10-04 § 136 och i kommunfullmäktige 2022-10-24 

§ 111 avseende ansvar för handläggning och beslutsfattande jml lag (2022:1257) avseende 

tobaksfria nikotinprodukter upphävs 

 

att ansvaret för handläggning och beslutsfattande jml Lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter tilldelas socialnämnden 

 

 ____ 
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 KS/2022:406 

§ 146 

 

Riktlinje - Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck - NY 

 

Bakgrund 

På grund av hedersrelaterat våld och förtryck finns det många människor som riskerar att hindras 

från att leva det liv som de har rätt till enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s 

konvention om barnets rättigheter samt svensk lagstiftning. Det handlar främst om individer som 

växer upp i nätverk som kraftigt begränsar deras frihet, som hindrar dem från att göra saker de  

har rätt till och som tvingar dem att göra saker de inte vill. Det kan exempelvis handla om att 

föras utomlands och tvingas in i ett äktenskap mot sin vilja. 

 

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet. Det gäller att upptäcka de människor som lever i 

utsatthet för att på så sätt se till att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter.  

 

Socialtjänsten bör verka för att effektivt stödja individer som är utsatt för tvång, hot och våld i 

hederns namn. Detta förutsätter att alla, oavsett vilken enhet eller grupp man än arbetar vid, har 

kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Med utgångspunkt i denna bakgrund har ny aktuell riktlinje tagits fram för arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Ärendets beredning 

Ny riktlinje för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har tagits fram av IFO-chef.  

 

Sammanfattning 

Förslag till ny riktlinje för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck föreligger. Som 

konsekvens av det nya förslaget förslås även tidigare riktlinje samt tillhörande handlingsplan att 

upphöra. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutade 2022-10-26 § 70 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa ny riktlinje för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

genom att godkänna dokumentet ”Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje” samt 

att äldre versioner av Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje samt tillhörande 

dokument Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Handlingsplan upphör att gälla samt 

den nya riktlinjen översändes till bildningsnämnden för kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

• SN 2022-10-26 § 70 – Ny riktlinje för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

• Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje ny 

• Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje gammal 

• Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Handlingsplan gammal 

____  
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Yrkanden vid KS/22-11-29 § 176 

Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att äldre versioner av Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje samt tillhörande 

dokument Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Handlingsplan upphör att gälla 

 

att överlåta beslutsfattandet om riktlinjer för hedersrelaterat våld och förtryck till 

socialnämnden. 

____  
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 KS/2022:432 

§ 147 

 

Fastighetsförsäljning Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254 del av 1:616 och del av 

Emmaboda 4:1 

 

Bakgrund 

Emmaboda kommun har fört diskussioner med Xylem om försäljning av kommunal mark i direkt 

anslutning till Xylem:s verksamhet. Köparen vill förvärva marken i syfte att utöka sin 

industriverksamhet och därmed säkerställa markinnehav på lång sikt.  

 

På både kort och lång sikt är företaget mycket viktigt för Emmaboda kommun. Här finns redan 

nu ett stort antal arbetstillfällen och kan företaget skapa möjligheter att utöka verksamheten 

ytterligare så är det mycket positivt för kommunen. Aktuellt område är också utpekat i 

Emmaboda kommuns översiktsplan för industriändamål. 

 

Ärendets beredning 

Tekniska kontoret och kommunledningskontoret har diskuterat en fastighetsförsäljning av mark, 

som företaget efterfrågat. Köpet omfattar bostadsfastigheterna Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 

1:254, samt del av Emmabo 1:616 och del av Emmaboda 4:1 och har en total areal om ca 8,5 

hektar inklusive omnämnda bostadsfastigheter kring Filaregatan.  

 

Fastigheterna 1:248, 1:251 och 1:254 är bebyggda med bostadshus som under en längre tid har 

varit obebodda. Rivningslov har erhållits av Xylem som planerar att riva byggnaderna. 

 

Marken som är föremål för en fastighetsförsäljning ligger i direkt anslutning till köparens 

industrifastigheter, Emmaboda 1:423 och Vråken 1. Köparen har för avsikt att genom 

fastighetsreglering överföra marken till sin industrifastighet.  

 

Befintlig stadsplan (akt 08-VIS-1640) anger markanvändning bostadsändamål samt mark för 

park eller plantering. För att möta industrins kommande behov och möjliggöra en önskad 

fastighetsreglering så är det nödvändigt att upprätta en ny detaljplan över området. Kommunen 

kommer att påbörja nytt detaljplanearbete för hela området med inriktningen att marken ska 

användas för industriändamål. Detaljplanearbetet bör ske i tät dialog med företaget. 

 

Förvaltningens roll 

Kommunen upprättar köpehandling och påbörjar därefter ett planarbete för området. Prissättning 

sker i huvudsak med grund i beslutat pris/kvm för kommunens mark enligt nuvarande 

markanvändning, samt prisdiskussioner i samband med tidigare upprättat arrendeavtal för 

bostadsfastigheterna på Filaregatan. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensen av fastighetsförsäljningen innebär stora möjligheter för industrin att kunna 

utvecklas på både kort och lång sikt. Den bidrar till en god framförhållning och att näringslivet 

erhåller möjligheten att stärkas med fler arbetstillfällen framöver. Kommunen kommer att ha en 

tät dialog med befintliga ägare till bostadsfastigheterna på Kempevägen och Kulvägen i den 
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fortsatta processen, med syfte att uppnå samsyn mellan fastighetsägarna och företaget i olika 

frågor. 

 

Sammanfattning 

Emmaboda kommun säljer Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254, samt del av Emmabo 1:616 och 

del av Emmaboda 4:1 till Xylem för 3 miljoner kronor i syfte att företaget kan utveckla sin 

industriverksamhet, och därmed säkerställa erforderligt markinnehav på lång sikt.  

 

I direkt anslutning till fastighetsförsäljningen påbörjar Emmaboda kommun planarbetet för 

området, som bekostas av Xylem. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Fastighetsförsäljning Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254 samt del av 

Emmabo 1:616 och del av Emmaboda 4:1 

 

• Kartskiss – Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254 samt del av Emmabo 1:616 och del av 

Emmaboda 4:1 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att försäljning ska ske av Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254, samt del av Emmabo 1:616 och 

del av Emmaboda 4:1 till Xylem i enlighet med upprättad köpehandling. 

 

____ 

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att försäljning ska ske av Emmabo 1:242, 1:248, 1:251, 1:254, samt del av Emmabo 1:616 och 

del av Emmaboda 4:1 till Xylem i enlighet med upprättad köpehandling. 

 

____ 
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 KS/2022:444 

§ 148 

 

Försäljning av fastigheten Emmabo 1:249 

 

För att säkerställa fortsatt verksamhet såväl som framtida expansion vill Xylem köpa fastigheten 

Emmabo 1:249. 

 

Styrelsen för Emmaboda Fastighetsbolag AB beslutade 2022-11-16 § 5 att sälja fastigheten 

Emmabo 1:249 för 51 700 sek givet kommunfullmäktiges godkännande. 

 

Beslutsunderlag 

• Protokoll Emmaboda Fastighetsbolag AB 2022-11-16 § 5 – Fastighetsförsäljning Emmabo 

1:249 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att godkänna EMFAB:s försäljning av fastigheten Emmabo 1:249 för 51 700 sek, till Xylem. 

 

____ 

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12  

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att godkänna EMFAB:s försäljning av fastigheten Emmabo 1:249 för 51 700 sek, till Xylem. 

____  
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 KS/2022:433 

§ 149 

 

Arrendeavtal - Solceller, energilagring på del av fastigheten Emmaboda 5:1 

 

Bakgrund 

Emmaboda kommun har blivit kontaktade av företaget i.b.vogt som är intresserade av att 

arrendera en del av kommunens fastighet Emmaboda 5:1 i syfte att uppföra ett batterilager och 

om utrymmet möjliggör, eventuellt även någon mindre kompletterande del med solceller. 

 

Sammanfattning 

Tekniska kontoret och kommunledningskontoret har diskuterat ett arrende av mark, som 

företaget efterfrågat. Det aktuella området omfattar ca 7 ha av Emmaboda 5:1 och är beläget i 

västra delen av fastigheten precis utanför planlagt område. Området ligger norr om järnvägen och 

med närhet till E-on:s överliggande elnät och befintliga transformatorstation söder om järnvägen.  

 

Företaget har för avsikt att utföra projektering under maximalt 4 år. När projekteringen är klar 

och det slutliga arrendestället är fastställt börjar arrendeavtalet att löpa. Avtalstiden skrivs på 35 

år med möjlighet att förlänga arrendet med ytterligare 5 år + 5 år till. 

 

i.b vogt betalar 50.000 kr per år under projekteringstiden och därefter en fast arrendeavgift på 

15.000 kr/ha och år under arrendetiden. Arrendeavgiften ska erläggas i förskott och justeras 

årligen med 100 procent med hänsyn till förändring i konsumentprisindex med basmånad oktober 

2021. 

Arrendestället omfattas av ett jakträttsarrende som löper till 2026-06-30. Fastighetsägaren 

förhandlar om en uppsägning i förtid om Etableringsdagen blir fastställd innan upplåtelsetiden 

har löpt ut. Övriga förutsättningar mellan fastighetsägaren och arrendatorn regleras i sin helhet i 

arrendeavtalet. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenser av arrendeavtalet är att aktuellt område får ett användningsområde som gynnar 

framtida behov av att lagra energi och en inkomstkälla till kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Arrendeavtal – Solceller, energilagring på del av fastigheten Emmaboda 

5:1 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

 att godkänna upprättat arrendeavtal med i.b vogt på 35 år med möjlighet att förlänga arrendet   

  med ytterligare 5 + 5 år 

 

 att avtala om att i.b vogt betalar 50 000 kronor per år under projekteringen 
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 att avtala om att i.b vogt betalar en fast arrendeavgift på 15 000 kronor per ha och år med  

  indexreglering. 

____ 

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

Günther Villman (M) har meddelat jäv och deltar inte i handläggning av eller beslut i ärendet.   

 

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Inger Bark Lagergren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

 att godkänna upprättat arrendeavtal med i.b vogt på 35 år med möjlighet att förlänga arrendet   

  med ytterligare 5 + 5 år 

 

 att avtala om att i.b vogt betalar 50 000 kronor per år under projekteringen 

 

 att avtala om att i.b vogt betalar en fast arrendeavgift på 15 000 kronor per ha och år med  

  indexreglering. 
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 KS/2022:442 

§ 150 

 

Fastighetsköp - Gullregnet 15 

 

Fastigheten Gullregnet 15 är till salu. 

 

Styrelsen för Emmaboda Fastighets AB beslutade 2022-11-16 § 4 att köpa Gullregnet 15 för 2,25 

MSEK givet Kommunfullmäktiges godkännande 

 

Beslutsunderlag 

• Protokoll – Emmaboda Fastighetsbolag AB 2022-11-16 § 4 – Fastighetsköp Gullregnet 15 

____  

 

KS/2022-11-29 § 183  

 

Yrkande 

Stefan Marcelius (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 

kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 

 

Reservation 

Stefan Marcelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att godkänna EMFAB:s köp av fastigheten Gullregnet 15 för 2,25 Msek. 

____ 

 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

Jon Frööjdh (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning: 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag till 

beslut och dels Jon Frööjdh (SD) avslagsyrkande.  

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 31 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning: 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Reservation:  

Jon Frööjdh (SD), Marie Karlsson (SD), Stefan Marcelius (SD), Marianne Åkesson (SD), Kent-

Ove Johansson (SD), Olle Bertilsson (SD), Tommy Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

___ 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att godkänna EMFAB:s köp av fastigheten Gullregnet 15 för 2,25 Msek. 

 

____   
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 KS/2022:355 

§ 151 

Förtydligande angående ansvar för sotning - Emmaboda kommun 

 

Bakgrund 

Förtydligande av fattade beslut i kommunstyrelsen 2022-10-04 § 144 samt i kommunfullmäktige 

2022-10-24 § 114 gällande ansvar för sotning i Emmaboda kommun. 

 

Sammanfattning 

Besluten tagna enligt ovan ska upphävas och istället ska ansvar för sotning tilldelas 

Räddningstjänsten Sydost från och med 2023-01-01. 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  

 

att  upphäva samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige 2022-10-24 § 114 gällande 

delegering av sotning i Emmaboda kommun  

 

att till Räddningstjänsten Sydost tilldela ansvaret för sotning i Emmaboda kommun 

från och med 2023-01-01. 

____  
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§ 152 

 

Förtydligande angående ansvar för brandskyddskontroll - Emmaboda kommun 

 

Bakgrund 

Förtydligande av fattade beslut i kommunstyrelsen 2022-10-04 § 143 samt i kommunfullmäktige 

2022-10-24 § 113 gällande ansvar för brandskyddskontroll i Emmaboda kommun. 

 

Sammanfattning 

Besluten tagna enligt ovan ska upphävas och istället ska ansvar för brandskyddskontroll tilldelas 

Räddningstjänsten Sydost från och med 2023-01-01. 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att upphäva samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige 2022-10-24 § 113 gällande 

delegering av brandskyddskontroll i Emmaboda kommun 

 

att till Räddningstjänsten Sydost tilldela ansvaret för brandskyddskontroll i Emmaboda 

kommun från och med 2023-01-01. 

 

____  
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   KS/2022:249 

§ 153 

 

Revidering - Kommunala Pensionärsrådets reglemente 

 

Bakgrund 

Kommunala pensionärsrådet beslutade vid rådsmötet den 2022-05-23 § 24 att använda sin 

initiativrätt för att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ändra 

Reglementet för kommunala pensionärsrådet, KPR enligt förslag. 

 

Ändring av antalet föreningsledamöter innebärande att antalet ledamöter ändras från:  

 

För föreningarna: 

PRO Emmaboda (hela kommunen) 6 ledamöter och 6 ersättare 

SPF Emmaboda (hela kommunen) 6 ledamöter och 6 ersättare 

Demensanhörigföreningen  1 ledamot och 1 ersättare 

För kommunen: 

Socialnämnd   3 ledamöter och 3 ersättare 

Kommunstyrelsen  2 ledamöter och 2 ersättare 

 

Till: 

För föreningarna:PRO Algutsboda 1 ledamot och 1 ersättare 

PRO Emmaboda  1 ledamot och 1 ersättare 

PRO Lindås   1 ledamot och 1 ersättare 

PRO Vissefjärda  1 ledamot och 1 ersättare 

SPF Emmaboda (hela kommunen) 4 ledamot och 4 ersättare 

Demensanhörigföreningen  1 ledamot och 1 ersättare 

För kommunen: 

Socialnämnd   3 ledamöter och 3 ersättare 

Kommunstyrelsen  2 ledamöter och 2 ersättare 

 

Beslutsunderlag  

• Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2022-05-23  

• Begäran om ändring av antalet föreningsledamöter i KPR 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

att antalet ledamöter för PRO (hela kommunen) ändras från 6 till 4 ledamöter (1 per 

avdelning) och från 6 till 4 ersättare (1 per avdelning) samt  

 

att antalet ledamöter för SPF (hela kommunen) ändras från 6 till 4 ledamöter och från 

6 till 4 ersättare. 
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Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-12-12 

Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

____ 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att antalet ledamöter för PRO (hela kommunen) ändras från 6 till 4 ledamöter (1 per 

avdelning) och från 6 till 4 ersättare (1 per avdelning) samt  

 

att antalet ledamöter för SPF (hela kommunen) ändras från 6 till 4 ledamöter och från 

6 till 4 ersättare. 

____  

____ 
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 KS/2022:101 

§ 154 

 

Yttrande - Medborgarförslag - Införa tjänsten friluftslivsutvecklare 

 

Sammanfattning – Medborgarförslag  

”Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare som har samma uppgifter som en 

näringslivsutvecklare, men mot myndigheter, företag, föreningar och enskilda som arbetar med 

friluftslivet i närområdet. Motivering: Sedan Covid-19 bröt ut har det blivit inne med att vara ute 

och då kan man underlätta för de som vill röra sig i naturen. Det finns flera fördelar med ordnat 

friluftsliv på olika nivåer. Det kan ordnas prova på utflykter 

 

För de som inte vågat gå av asfalten innan på en plats som känns långt bort, men ändå är nära 

(skogen norr om Flygvägen). Det kan byggas raststugor av olika typer på vandringslederna som 

finns så att folk kan använda väderskydd året runt. Kommunen kan ha en egen stuga i skogen för 

konferenser och annat i lugn miljö. Arbetstränande personer kan skapa något varaktigt”. 

 

Ärendets beredning 

Medborgarförslaget remitterades till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. 

 

Yttrande 

• Arbetet med friluftsliv ingår i fritidssamordnarens tjänst med  

ansvar för drift över de kommunala vandringlederna med t ex. skyltning och spångar 

underhålls.  

• kontakt med myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket samt andra aktörer som 

arbetar med friluftsliv  

• underlätta för kommuninvånare och besökare att hitta till Emmaboda kommuns redan 

befintliga friluftsområden/friluftsaktiviteter genom att få in allt material på Naturkartan, så 

att allt samlas på samma plattform 

 

Utöver detta arbetar även fritidssamordnaren med Sträva Aktivitetsområde där det växer fram ett 

tätortsnära friluftslivsområde med olika aktiviteter. 

 

Att anordna t ex. prova på utflykter är ett bra förslag men bör anordnas av befintliga föreningar 

eller andra aktörer som har en koppling till friluftsliv. Väderskydd finns det idag på viss ställen. 

Att anlägga nya väderskydd på kommunens friluftsområden är en bra idé men på grund av en 

ansträngd budget för friluftslivet är det inte aktuellt i nuläget då befintliga friluftslivsområden 

behöver underhållas. 

 

Ekonomiska konsekvenser  

• Årlig lönekostnad på ca 550 000 kronor (räknat på en månadslön på 32 000 kronor) samt 

en årlig arbetsplatskostnad på ca 20 000–30 000 kronor.  

• Utöver löne- och arbetsplatskostnader tillkommer en budget som tillåter en utveckling av 

de befintliga friluftslivsområden som finns i Emmaboda kommun. Budget för 

kommunens vandringsleder är i dagsläget mycket begränsad. 
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Teknik- och fritidsnämnden beslutar 2022-09-26 § 76 

att godkänna yttrandet på medborgarförslaget Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare 

och ta det som sitt eget 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare med hänvisning till ovan framskrivet 

yttrande 

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag – Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare  

Yttrande – Medborgarförslag – Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare  

TFN 2022-09-26 § 76 – Yttrande – Medborgarförslag – Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare 

____ 

 

Yrkanden, KS/2022-11-08, § 155 

Jarkko Pekkala (S) och Leif Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag 

till beslut. 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  avslå medborgarförslaget Inför en tjänst som friluftslivsutvecklare med hänvisning 

till teknik- och fritidsnämndens yttrande. 

 

____  
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 KS/2022:358 

§ 155 

 

Namngivning av gatan belägen mellan kvarteret Klövern och Vallmon 

 

 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har inkommit med önskemål om namngivning av en mindre lokalgata 

som är belägen mellan kvarteret Klövern och Vallmon 

 

Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige men bygg- och 

miljönämnden utarbetar namnförslag på gator.  

 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-09-05 § 81 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lokalgatan mellan 

kvarteren Klövern och Vallmon namnges till Vallmogatan 

 

 

Beslutsunderlag  

BMN 2022-09-05 § 81 – Namngivning av gata  

Karta över området 

 

____ 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att lokalgatan mellan kvarteret Klövern och Vallmon namnges till Vallmogatan 

 

____ 
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 KS/2018:267 

§ 156 

 

Yttrande - Motion - Förslag om vattenbesparing 

 

Bakgrund 

2018 inkom motionen Förslag om vattenbesparande åtgärder vid nybyggnation och renovering.  

Förslagsställaren föreslår att Emmaboda kommun och dess bolag ska vidta åtgärder för 

vattenbesparing vid nybyggnation och, där det är möjligt, vid renoveringar. Exempel på åtgärder 

är insamling av duschvatten som, efter filtrering, kan användas att spola toaletter med, insamling 

av regnvatten för bevattning av planteringar kring byggnaderna under torra perioder.  

 

Motionen remitterades till Emmaboda Energi och Miljö AB samt Teknik- och fritidsnämnden för 

yttrande.  

 

Emmaboda Energi och Miljö AB samt Teknik- och fritidsnämnden inkom med yttrande i ärendet 

och vid kommunstyrelsens möte 2019-06-04 beslutades att även Emmaboda bostads AB skulle 

yttra sig i ärendet. 

 

Vid kansliavdelningens genomgång av inkomna/avslutade motioner våren 2022 

uppmärksammades att något yttrande från Emmaboda Bostads AB inte inkommit, detta 

efterfrågades och nu har yttrande lämnats till KS. 

 

Yttrande från Emmaboda Bostads AB 

Emmaboda bostadsbolag AB har – som allmännyttigt bostadsbolag – att följa lag 2010:879. Ett 

avgörande begrepp i lagen är att allmännyttiga bostadbolag ska verka enligt ”affärsmässiga 

principer”. 

Enkelt uttryckt innebär det att bolagets åtgärder/projekt ska generera affärsmässig avkastning.  

Mycket specifikt innebär lagen också att ägaren (kommunen) inte får begära att bolaget vidtar 

åtgärder som inte är lönsamma. Vill ägaren ändå att bolaget vidtar en sån åtgärd måste ägaren 

skjuta till medel så att åtgärden/projektet blir lönsamt för bolaget (med begränsningar är ägarens 

möjligheter att stödja bolaget ekonomiskt då Emmaboda bostads AB verkar på en 

konkurrensutsatt marknad). 

 

Kort sammanfattning: Kommunens möjligheter att styra bolaget på den här detaljnivån är mycket 

begränsade.  

 

-Emmaboda bostadsbolag arbetar – naturligtvis – redan i linje med förslaget. Vi genomför inom 

ramen för lagstiftningen vattenbesparande åtgärder som är lönsamma.  

-Det är i regel enklare (och med lägre särkostnad) vid nybyggnation men även vid större 

renoveringar övervägs givetvis vilka möjligheterna är att spara vatten genom att minska köpt 

vattenmängd. 

 

Beslutsunderlag 

• Motion – Förslag om vattenbesparing 

• KS 2019-06-04 § 98 Besvarande av motion – Att vattenbesparande åtgärder vidtas vid 

nybyggnation och renovering 
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• Yttrande EBA – Motion Förslag till vattenbesparing 

• Yttrande Emmaboda Energi AB – Svar på motion om vattenbesparing 

• Yttrande – TFN 2019-05-18 § 22 Remiss-Motion att vattenbesparande åtgärder vidtas vid 

nybyggnation och renovering 

____  

 

KS/2022-11-29 § 175  

 

Yrkande 

Johan Jonsson (C) yrkar att uppdra till tekniska kontoret och Emmaboda Energi att informera 

kommuninnevånarna om tips på vattenbesparande åtgärder och därmed anse motionen som 

besvarad och färdigbehandlad. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan 

Jonssons (C) förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

 

         att  uppdra till tekniska kontoret och Emmaboda Energi att informera  

  kommuninnevånarna om tips på vattenbesparande åtgärder och därmed anse 

motionen som besvarad och färdigbehandlad 

____ 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

         att uppdra till tekniska kontoret och Emmaboda Energi att informera kommuninnevånarna om  

  tips på vattenbesparande åtgärder och därmed anse motionen som besvarad och  

  färdigbehandlad. 

 ____ 
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   KS/2022:6 

§ 157 

 

Balansrapport - Motioner och medborgarförslag 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en balansrapport över motioner och 

medborgarförslag som inte slutförts inom beslutad tidsram redovisas vid kommunfullmäktige. 

 

Antal inkomna motioner 2018 – 2022-10 26 

 

2018 – 11 inkomna varav 10 är färdigbehandlade.  

 

2019 – 6 inkomna varav 4 är färdigbehandlade. 

 

2020 – 8 inkomna varav 7 är färdigbehandlade. 

 

2021 – 8 inkomna varav 6 färdigbehandlade. 

 

Antal inkomna medborgarförslag 2018 – 2022-10-26 

 

2020 – 8 inkomna varav 7 är färdigbehandlade. 

 

2021 – 10 inkomna varav 8 är färdigbehandlade. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Ej färdigbehandlade medborgarförslag och motioner 

____  

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att med kännedom anteckna anmälan av ej slutligt behandlade motioner och  

medborgarförslag per 2022-10-26 till protokollet 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 42 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

§ 158 

 

Inkomna medborgarförslag och motioner 

 

            KS/2022:457 2022-11-29  

       Inkommen medborgarförslag – Bygg en ishall i kommunen 

 

                       KS/2022:463 2022-12-05 

                      Inkommen medborgarförslag-Aktivitetshall vid nöjeshuset 

 

____ 

 

Kommunfullmäktiges beredning föreslår kommunfullmäktige  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  skicka medborgarförslaget ”Bygg en ishall i kommunen” för vidare  

beredning till Teknik- och Fritidsnämnden  

 

att skicka medborgarförslaget ”Aktivitetshall vid nöjeshuset” för vidare beredning  

till Teknik- och Fritidsnämnden 

 

____ 

 

  

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 43 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

 

  

§ 159 

 

Valärenden 

 

Valberedningens ordförande Erling Karlsson (C) föreslår fyllnadsval i följande nämnder 

 

Socialnämnden 2023 – 2026  

 

Ersättare 

Gunilla Sunesson (C) 

____ 

 

Överförmyndarnämnd 2023 – 2026  

 

Ledamot 

Ingrid Jensen (C) 

 

____ 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  

 

att  förrätta följande val till lediga uppdrag i kommunen från 2023 

  



Sammanträdesprotokoll 44 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

 

  

§ 160 

 

Avsägelse politiska uppdrag 

 

Bakgrund 

Helena Berzelius (KD), ersättare i kommunfullmäktige, har 2022-11-16 meddelat att hon avsäger sig 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige har därmed val att förrätta till uppdrag som  

Ersättare i kommunfullmäktige efter Helena Berzelius (KD) för innevarande mandatperiod.  

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 

att  hemställa hos Länsstyrelsen Kalmar län att genomföra ny sammanräkning för 

  kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Helena Berzelius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 45 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

 

  

§ 161 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) med anledning av 

”Fördelning av presidieplatser samt medel för oppositionen Emmaboda kommun.”   

 

Kommunfullmäktigeledamot Stefan Marcelius (SD) har 2022-10-27 inkommit med 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C). 

 

____ 

____ 

 

Johan Jonsson (C) svarade på interpellationen under kommunfullmäktiges sammanträde: 

2022-12-12. 

 

Svaret finns med i handlingarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 46 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 47 (47) 
 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 
 2022-12-12 

 

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga 2.  
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