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Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2020-12-21, kl. 18:00 – 21:00 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anders Svensson kommunchef 

Tema  
  
Utses att justera Stefan Nyström (M) och Stefan Marcelius (SD) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2020-12-22 kl. 10:00 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 92 - 119 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Stefan Nyström (M)   Stefan Marcelius (SD)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2020-12-21   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-12-22 Datum för anslags  
nedtagande 

2021-01-13 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   

Christoffer Karlsson 
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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  N 
3 Sten-Olof Johansson M  N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Charlotte Andersson SD  N 
6 Zeljka Krajinovic S  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  N 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M  N 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S  N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  N 
15 Jenny Rydberg C Angela Fransson N 
16 Stefan Nyström M  N 
17 Gull-Britt Hellborg KD  N 
18 Marie-Louise Eddegård S  N  
19 Lars-Olof Karlsson - Bo Mårtensson (SD) N 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  N 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M  N 
24 Kickie Norrby S  N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Stefan Marcelius N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N §§ 94-119 
31 Flemming Jörgensen S Camilla Johansson N 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling BA  N 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M Emma Åhlander Hansson N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  F 
39 Gullvi Dahllöf S  N 
40 Göran Andersson C  N 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
§ 92 Kommunrevisorerna informerar  
§ 93 Besvarande av medborgarförslag - Begränsa när det är tillåtet att  
 använda fyrverkerier  
§ 94 Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, 1 januari 31  
 augusti 2020. 
§ 95 Antagande av ny detaljplan för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern 
§ 96 Uppdatering av arbetsmiljöpolicy 
§ 97 Uppdatering av chefspolicy 
§ 98 Riktlinjer för uppvaktning/gåvor 
§ 99 Årlig utbetalning av partistöd 2021 
§ 100 Motioner och Medborgarförslag - balansrapporter  
§ 101 Timtaxa 2021 för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden  
§ 102 Begäran om förhandsbesked avseende ev. försäljning S:a Målatorp 1:56  
§ 103 Örnen 5 – Ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1 
§ 104 Vatten och avlopp, VA taxa 2021 
§ 105 Organisationsförändringens rampåverkan 
§ 106  Delningstal förskolan 
§ 107 Borgensram för Emmaboda Fastighets AB 
§ 108 Byte av konstgräsplanen 
§ 109 Inkomna Medborgarförslag och Motioner 
§ 110  Avsägelse av uppdrag från Lars-Olof Karlsson (-) som ledamot i Teknik- 

och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige för mandatperiod 
2019-2022 

§ 111 Avsägelse av uppdrag från Göran Andersson (C) som vice ordförande i  
 kommunfullmäktige för mandatperiod 2019-2022 
§ 112 Avsägelse av uppdrag från Sten-Olof Johansson (M) som ledamot i  
 kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ersättare i  
 Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås och som ersättare i  
 Kommunförbundet i Kalmar län för mandatperiod 2019-2022 
§ 113 Avsägelse av uppdrag från Jan Larsson (SD) som ersättare i 

socialnämnden- och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperiod 
2019-2022 

§ 114 Fyllnadsval av Bo Mårtensson (SD) som ordinarie ledamot i Teknik- och  
 fritidsnämnden efter Lars-Olof Karlsson (-) 
§ 115 Fyllnadsval av Bo Sunesson (C) som vice ordförande i 

kommunfullmäktige efter Göran Andersson (C) 
§ 116 Fyllnadsval av Emma Åhlander Hansson (M) som ledamot i  
 kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ersättare i  
 Kommunförbundet i Kalmar län och Leif Karlsson (M) som ersättare i  
 Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för mandatperiod 2019-

2022 efter Sten-Olof Johansson 
§ 117 Fyllnadsval av Marianne Åkesson (SD) som ersättare i socialnämnden 

och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperiod 2019-2022 efter Jan 
Larsson (SD) 

§ 118 Enkel fråga vid Kommunfullmäktige angående stöd till vildsvinsjägare 
§ 119  Enkel fråga vid Kommunfullmäktige angående asbestsilosarna.  
Voteringar 
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§ 92 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
Ingen information ges. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 93 Dnr KS/2020:91 
 
Besvarande av medborgarförslag - Begränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier  
 
Bakgrund  
Medborgarförslag har inkommit med förslag att det blir tidsbegränsning på när det 
är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun. T.ex. 
nyårsafton mellan kl. 23-01.  
 
Ärendets beredning  
Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag Begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier. 
TFN 2020-06-10 § 23 Remiss-medborgarförslag Begränsa när det är tillåtet att 
använda fyrverkerier 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 23 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv 
till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och 
smällare i Emmaboda kommun.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att begränsa när det 
är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton mellan kl. 20:00 – 
01:00.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ställa sig positiv till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun.  
 
att begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton 
mellan kl. 17:00 – 02:00.  
 
att beslutet ska inarbetas i de lokala ordningsstadgorna 
 
att därmed anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall på kommunstyrelseberedningens föreslagna att 
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satser1,3 och 4 och ändring av att sats 2 till ”att inom Emmaboda kommun är 
fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och andra pyrotekniska varor endast 
tillåtna att användas på nyårsafton från klockan 20:00 till klockan 01:00 
påföljande dag samt tillägg med ny att sats att Emmaboda kommun inte anordnar 
firande med fyrverkerier.” 
 
Bo Eddie Rossbol (BA), Gull-Britt Hellborg (KD), Martin Henriksson (SD) och 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag.  
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag och 
avslag av Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) och Simon Petersson (S) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas 
(S) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Proposition 1 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Jarkko Pekkalas (S) ändringsyrkande  
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag till beslut bifallits.   
 
Proposition 2 
Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande mot avslag.  
Ordförande finner att beslut om avslag bifallits.  
 
Reservationer 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar mot beslutet 
till förmån till Jarkko Pekkalas (S) yrkanden som inte bifallits. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ställa sig positiv till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun.  
 
att begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton 
mellan kl. 17:00 – 02:00.  
 
att beslutet ska inarbetas i de lokala ordningsstadgorna 
  
att därmed anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut samt ett 
förtydligande att kommunstyrelsens att sats 2 gäller från nyårsafton till 
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nyårsdagen.  
 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall på kommunstyrelseberedningens föreslagna att 
satser1,3 och 4 och ändring av att sats 2 till ”att inom Emmaboda kommun är 
fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och andra pyrotekniska varor endast 
tillåtna att användas på nyårsafton från klockan 20:00 till klockan 01:00 
påföljande dag samt tillägg med ny att sats att Emmaboda kommun inte anordnar 
firande med fyrverkerier.” 
 
Nicke Grozdanovski (V) yrkar ändring av att begränsa tiden för användning av 
fyrverkerier till kl. 23:00-01:00 samt bifall på kommunstyrelsens att satser  1, 3 
och 4.  
 
Stig-Ove Andersson (S), Jan-Olov Jäghagen (S) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas 
(S) yrkande.  
 
Propositionsordning  
Proposition 1 
Jarkko Pekkalas (S) ändringsyrkande mot Nicke Grozdanovskis (V) 
ändringsyrkande angående att sats 2 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit Jarkko Pekkalas (S) 
ändringsyrkande. 
 
Proposition 2 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jarkko Pekkalas (S) ändringsyrkande 
angående att sats 2 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Votering  
Ja för kommunstyrelsens förslag till beslut gällande att sats 2 inklusive Johan 
Jonssons yrkande att förtydliga att användandet gäller nyårsafton kl. 17:00- 
nyårsdagen 02:00. 
Nej för Jarkko Pekkalas (S) yrkande om ändring av att satsen 2 
Utfall av votering 
Ja 23 st, Nej 15 st, avstår 1 st. 
 
Proposition 3 
Ja eller nej för Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande gällande ny att sats att 
Emmaboda kommun inte anordnar firande med fyrverkerier.” 
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
 
Förtydligandet från Johan Jonsson (C) gällande kommunstyrelsens förslag till att 
sats 2 godkänns av ett enigt kommunfullmäktige. Förtydligandet innebär tillägg: 
att begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till mellan 
nyårsafton kl. 17:00 – nyårsdagen kl. 02:00.  
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____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ställa sig positiv till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun 
 
att begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton 
kl. 17:00 – nyårsdagen kl. 02:00 
 
att beslutet ska inarbetas i de lokala ordningsstadgorna 
  
att därmed anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
Reservation  
Jarkko Pekkala (S), Jan-Olof Jäghagen (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Stig-Ove 
Andersson (S), Annika Karlsson (S), Camilla Johansson (S), Kicki Norrby (S), 
Zeljka Krajinovic (S), Ingrid Adolfsson (S), Marie-Louise Eddegård (S), Gunvor 
Karlsson (S), Dragan Pavlovic (S), Simon Petersson(S), Per Adolfsson (S) och 
Gullvi Dahlöf (S)  reserverar till förmån för Jarkko Pekkalas (S)  
Nicke Grozdanovski 
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§ 94 Dnr KS/2020:14 
 
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, 1 januari 31 
augusti 2020. 
Räddningstjänstförbundet har inkommit med delårsrapport 1januari – 31 augusti. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbundsdirektion som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla 
delårsrapporten. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
delårsrapport I januari - 31 augusti 2020. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås resultat för perioden uppgår till 1 
292 tkr (2019-08-31: -1 082 tkr). Avvikelserna beror på lägre personalkostnader 
till följd av färre utryckningar och planerade utbildningar som ställts in på grund 
av Covid-19. 
Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till 1 020 tkr vilket är 40 tkr bättre än 
budget. 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås kommer lämna in 
utlåtande avseende delårsrapport 2020 inför Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet 2020  
Revisionsrapport delåret 2020 
Utlåtande RFET 2020 
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2020 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa delårsrapporten I januari - 31 augusti 2020 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. 
____ 
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§ 95 Dnr KS/2018:378 
 
Antagande av ny detaljplan för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2017-11-28 § 214 uppdrag till bygg- och miljöenheten att 
ta fram en ny detaljplan för bostäder på området där förskolan Fyrklövern tidigare 
låg. I och med att förskolan rivits så hade marken frigjorts med möjlighet till 
annan användning. Nuvarande detaljplan anger att området ska användas för park 
eller plantering. Översiktsplanen pekar ut området för byggnation och det 
överensstämmer med kommunens bostadspolitiska riktlinjer.  
 
Ärendets beredning 
Bygg- och miljöenheten påbörjade planprocessen men från och med 2020-09-01 
så handläggs ärendet av kommunstyrelsens nya samhällsutvecklingsavdelning. 
Planhandlingarna är till största delen framtagna av planarkitekter från Metria AB. 
 
Ärendet har handlagts enligt lagstadgad process där en behovsbedömning först 
tagits fram inför att planförslaget varit ute på samråd och granskning. Inkomna 
synpunkter har bemötts i både samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Ett 
flertal utredningar har under processen tagits fram av andra konsulter för att få ett 
bra underlag till planhandlingarna. I planprocessen har också en ansökan om att 
upphäva strandskyddet för den del av Bjurbäcken som går mellan Brovägen och 
Bygdevägen lämnats till länsstyrelsen och strandskyddet för sträckan  upphävdes 
2019-03-19. 
 
Förvaltningens roll 
Samhällsutvecklingsavdelningen arbetar utifrån kommunens beslutade mål och 
aktuellt detaljplaneförslag går väl i linje med målet att bli 11 000 invånare 2032. 
För fler invånare behövs bland annat attraktiva detaljplanelagda områden för 
bostäder i bra lägen. 
 
Utifrån framtaget underlag, analyser och inkomna synpunkter bedömer 
Samhällsutvecklingsavdelningen att området uppfyller lagstiftningens krav för ett 
område som är lämpligt för bostäder. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Den nuvarande detaljplanen för området upphör att gälla om den nya detaljplanen 
antas. Målet med att ta fram ny detaljplan för området är att fler ska välja att bo 
kvar i och/eller flytta till Emmaboda kommun. Fler invånare leder till ökade 
skatteintäkter så att servicen till invånarna i kommunen kan utvecklas vidare. 
 
Kommunen bekostar framtagandet av detaljplanen inklusive utredningar, 
utbyggnaden av allmän platsmark som gator, park- och naturområde, utredningar 
inför och sanering av mark samt ansökan om medel, dagvattenledningar inklusive 
andra åtgärder för dagvattenhantering inom allmän platsmark. 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-12-21  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, fastighetsförteckning, granskningsutlåtande, 
samrådsredogörelse, behovsbedömning, trafikbullerutredning, översiktlig 
geoteknisk utredning, översiktlig miljöteknisk undersökning (södra delen av 
området), fladdermusinventering, översiktlig miljöteknisk markundersökning, 
dagvattenutredning. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att planförslaget inte utgör betydande miljöpåverkan 

 
att godkänna planförslaget för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern samt 
 
att anta detaljplanen. 
____ 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2020-11-03 
Bo Sunesson (C), Bo Eddie Rossbol (BA), Maria Ixcot Nilsson (S), Leif Karlsson 
(M), Gull-Britt Hellborg (KD), Jarkko Pekkala (S), Martin Henriksson (SD) och 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S), Rune Magnusson (C), Stefan 
Nyström (M), Günter Willman (M) och Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att planförslaget inte utgör betydande miljöpåverkan 

 
att godkänna planförslaget för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern samt 
 
att anta detaljplanen. 
____ 
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§ 96 Dnr KS/2020:392 
 
Uppdatering av arbetsmiljöpolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell arbetsmiljöpolicy togs i kommunfullmäktige 
2015-04-13 därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöpolicy med ny framsida 
Tjänsteskrivelse arbetsmiljöpolicy 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta uppdaterad arbetsmiljöpolicy. 
____ 
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§ 97 Dnr KS/2020:391 
 
Uppdatering av chefspolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell chefspolicy togs i kommunfullmäktige 2003-
09-29, därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
Beslutsunderlag 
Chefspolicy med ny framsida 
Tjänsteskrivelse chefspolicy 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta uppdaterad chefspolicy. 
____ 
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§ 98 Dnr KS/2009:253 
 
Riktlinjer för uppvaktning/gåvor 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-12 § 123 anta förslag till ändrade regler 
vid uppvaktning samt att rekommendera de kommunala bolagen att anta 
desamma. Inom Emmaboda kommun har vi sedan tidigare riktlinjer för 
uppvaktning/gåvor till våra medarbetare. Dessa riktlinjer förhåller sig till givna 
skatteregler vid varje gång som dessa riktlinjer uppdateras. Så är även fallet vid 
detta tillfälle. Bifogat finns uppdaterade riktlinjer för 2020. 
 
KS 2020-08-08 § 108 var det förslaget uppe, men blev återremitterat på grund av 
osäkerhet kring vilka anställningsformer som berörs av riktlinjen. Sedan dess har 
frågan varit uppe i central samverkan 2020-10-08 där parterna är överens om 
skrivelse. 
 
Förvaltningens förslag 
Då skattelagstiftning samt justering av prisbasbelopp, skattefria gåvor etc. justeras 
år för år, föreslås låta personalenheten löpande uppdatera bifogat underlag för att 
möta aktuella nivåer och lagstiftning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ökningen av kostnaden få täckas inom ram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse uppvaktning-gåvor 
Regler för gåvor mm 
Protokoll CESAM 2020-10-08 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta de nya uppdaterade riktlinjerna för uppvaktning/gåvor 
 
att personalenheten löpande uppdaterar bifogat underlag för att uppfylla aktuella 
nivåer och lagstiftning. 
____ 
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§ 99 Dnr KS/2020:419 
 
Årlig utbetalning av partistöd 2021 
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 128 om regler för kommunalt 
partistöd i Emmaboda kommun och om revidering av reglerna 2016-06-13 § 68.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 162 
att för år 2020 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor  
 
att för år 2020 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.  
 
När det gäller anslaget 2020 för partistödet så fördelades det på följande 
budgetpost:  
Ett grundbelopp/grundbidrag på 10 000 kronor per år betalas ut till varje parti som 
innehar minst ett tillsatt mandat aktuell mandatperiod och att resterande del av 
kommunfullmäktige beslutad summa för partistöd fördelas proportionellt efter 
antalet tillsatta mandat.  
 
I reglementet för partistöd står att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. För att få en bättre hantering föreslås att inlämning 
ska göras senast 5 månader efter redovisningsperiodens utgång. Att ha inlämning 
under en sommarmånad är inte att föredra.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 § 46  
att med anledning av rådande pandemi med Coronavirussmitta och sjukdomen 
Covid-19 förlänga senast inlämningsdatum av redovisning av 2019 års partistöd 
till 30 juni 2020 samt  
 
att beslutet enbart gäller för redovisning av 2019 års partistöd därefter gäller 
tidigare beslutade regler kommunalt partistöd i Emmaboda kommun, 
kommunfullmäktige 2017-12-18 § 50. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har gått igenom och godkänt inlämnade 
redovisningar.  
 
Beslutsunderlag  
KS_2020_142-KF 2020-05-25 Protokollsutdrag § 46 Förlängning av 
redovisningsperioden för partistöd - i anledning av pandemin coronasmitta och 
sjukdomen covid-19 
Tjänsteskrivelse - Årlig utbetalning av partistöd 2021 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att för år 2021 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor  
 
att för år 2021 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.  
Besluten överensstämmer med Regler för redovisning av kommunalt partistöd i 
Emmaboda kommun antagna 2016-06-13 § 68 samt Kommunfullmäktiges beslut 
2020-05-25 § 46. 
____ 
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§ 100 Dnr KS/2020:6 
 
Motioner och Medborgarförslag - balansrapporter  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall en balansrapport över motioner 
och medborgarförslagen som inte slutförts redovisas vid kommunfullmäktige 
 
En ny förteckning över ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag har 
sammanställts.  
Vidare finns redovisning om beredningsläget för motioner och medborgarförslag 
äldre än ett år.  
 
Antal inkomna Medborgarförslag 2013 till och med 2020-09-10 
2013: 16 st. Alla besvarade. 
 
2014: 17 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st.  Alla besvarade. 
 
2016: 12 st. Ett medborgarförslag, Dnr KS/2016:418, innehåller uppdrag 

från kommunfullmäktige 2017-12-18 § 141 till Tekniska 
kontoret  
att tillsammans med Bildningsförvaltningen utforma det 
slutgiltiga ombyggnadsbehovet för bibliotekets verksamhet, 
att tillsammans med Bildningsförvaltningen och kommunens 
säkerhetsansvarige diskutera vidare och utvärderas kring 
säkerhetsaspekten vid gamla Boda skola,  
att Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att iordningställa 
skolområdet i Boda glasbruk. 

 
2017: 12 st. Alla besvarade. 

Dnr KS/2017:194 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till KS § 36 
Dnr KS/2017:532 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till Kommunchef § 87 
1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 

 
2018: 6 st. Alla besvarade. 

Dnr KS/2018:32 innehåller uppdrag från kommunfullmäktige 
2018-06-18 § 71 till Bildningschefen 
att ta fram underlag för kostnaden som underlag vid 
budgethanteringen. 
att förslaget hanteras vidare i kommande budgethantering. 
Dnr KS/2018:134 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige 2018-06-18 § 68 till Teknik- och 
fritidsnämnd  
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att verkställa förslagen enligt förslagen. 
2019: 6 st. 2 Ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 

1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 
 
2020:  4 st. 4 Ej besvarade. 
 
Antal inkomna Motioner 2013 till och med 2020-09-10 
2013: 15 st.  Alla besvarade 
 
2014:10 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st. Alla besvarade. 
 
2016: 7 st. Alla besvarade 
 
2017: 9 st. Alla besvarade.  

Dnr KS/2017:442 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunchef, § 90. 
Dnr KS/2017:447 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till TFN, § 91 

 
2018: 11 st. 2 ej besvarade.  
 
2019:   5 st. 1 ej besvarad.  
 
2020:   6 st. 5 ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - balansrapport per den 10 september 2020 
Motion – balansrapport per den 10 september 2020 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att med kännedom anteckna information balansrapport över inkomna 
medborgarförslag och motioner.  
____ 
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§ 101 Dnr KS/2020:401  
 
Timtaxa 2021 för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden  
 
Bakgrund 
Bygg- och Miljönämnden har inkommit med förslag på ny timtaxa 2021 för Bygg- 
och miljönämndens verksamhetsområden. 
 
Timtaxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde är beslutad till 935 kr 
för 2020.  
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.  
Enligt Prisindex för kommunal verksamhet ska timtaxan räknas upp med 2,1 % 
inför år 2021.  
Beräkning nuvarande timtaxa 935 kr * 2,1 % = 954,64 kr = 955 kr/timme.  
 
Beslutsunderlag  
KS_2020_401-§ 77 BMN 20201012 Timtaxa 2021 
SKLs underlag Prisindex för kommunal verksamhet 
  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-10-12 § 77  
att anta ny timtaxa för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens  
verksamhetsområden.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny timtaxa  
för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta ny timtaxa för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområden. 
____ 
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§ 102 Dnr KS/2020:420 
 
Begäran om förhandsbesked avseende ev. försäljning S:a Målatorp 1:56  
 
Bakgrund  
Fastigheten, med adress Albins väg 8 i Vissefjärda, har under många år varit 
uthyrd till Möjligheternas Hus som bedrivit verksamheten Vissefjärda Pall.  
Nuvarande verksamhet kommer inom kort att upphöra och EMFAB har därför för 
avsikt att avyttra fastigheten:  
- Sannolikheten att hitta en ny hyresgäst bedöms vara låg:  
o Nuvarande uppvärmningssystem förutsätter en hyresgäst/verksamhetsutövare 
som producerar (eller har tillgång till) billigt bränsle.  
o Den begränsade takhöjden innebär att urvalet av möjliga hyresgäster är 
begränsat  
 
o EMFAB har svårt att se att kostnaden för nytt/annat uppvärmningssystem kan 
motiveras med den förväntade framtida hyresintäkten.  
 
Ärendets beredning  
Fastigheten har (senhösten 2019) värderats av Svefa – med förutsättningen av 
nuvarande verksamhet troligen skulle komma att upphöra.  
Under 2020 har diskussioner förts med några spekulanter på verksamheten. 
Utgångspunkten har då varit att – i första hand – sälja fastigheten till ny ägare av 
verksamheten.  
Den slutliga köparen av verksamheten valde emellertid att flytta utrustningen till 
andra (redan ägda) lokaler.  
EMFAB styrelse beslutade 2020-09-29 att det bästa alternativet vore att bjuda ut 
fastigheten till försäljning (till ett pris motsvarande den externa värdering som 
gjordes i december 2019).  
EMFAB önskar därför förhandsbesked av Kommunstyrelsen i Emmaboda 
kommun hur Kommunstyrelsen ser på en försäljning av fastigheten Södra 
Målartorp 1:56. En eventuell försäljning skall naturligtvis sedan också godkännas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Den föreslagna försäljningen innebär att:  
- Fastigheten kan få en ny ägare med möjlighet att anpassa lokalerna till egen 
verksamhet.  
- Ett försäljningspris i nivå med den externa värderingen kommer att innebära en 
reaförlust för EMFAB (på ca 1.8 – 2 MSEK)  
 
Alternativet till försäljningen är att installera nytt uppvärmningssystem:  
- Innebär en avsevärd investering i ett hus till vilket hyresgäst saknas.  
 
Sammanfattning  
Den av EMFAB bedömt bästa lösningen är försäljning av fastigheten.  
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Beslutsunderlag  
20201019 Begäran om förhandsbesked KS 
 
Emmaboda Fastighets AB, EMFAB förslag till beslut 
 
EMFAB föreslår att KS ger positivt förhandsbesked gällande försäljning av 
fastigheten.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att se positivt till en försäljning av fastigheten S:a Målatorp 1:56. 
____ 
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§ 103 Dnr KS/2020:395 
 
Örnen 5 – Ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med ärende gällande Örnen 5 och 
ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1. 
 
Möjligheternas Hus AB tog kontakt med Tekniska förvaltningen under våren för 
att hitta en lämplig lokal för att starta upp en ny verksamhet. 

 
Förvaltningens roll 
Tekniska har haft flera möten med den eventuella hyresgästen för att hitta en lokal 
och ta fram en utformning som passar verksamhetens behov. Valet blev en del av 
Nöjesindustrin där Tekniska haft ett möbellager. Storlek ca 900 kvm. 
 
I lokalen behövs det installeras nya system för ventilation och värme då det saknas 
fungerande sådana. Konferensrum och kontor ska skapas samt installeras ett litet 
pentry för personalen. Även en del brandskyddsåtgärder behöver vidtas. 
 
Beskrivning av verksamheten i lokalen: 
Verksamhetsägare Möjligheternas Hus AB har i uppdrag att verka för att minska 
arbetslösheten och öka återbruk i Emmaboda kommun. Inom ramen för det 
uppdraget kommer Möjligheternas Hus skapa en innovativ arena som använder 
cirkulärekonomi som modell för att uppnå uppsatta mål. 

 
Satsningen har utöver syftet att minska arbetslösheten och öka återbruk. 
Målsättningen är att bidra till att skapa ett attraktivt område för besöksnäringen, 
studenter, näringslivet och boende i kommunen.    

 
Arbetet kommer att starta i projektform och finansieras av Europeiska 
socialfonden ESF och Möjligheternas Hus och kommer att implementeras och 
utvecklas över tid. 

 
Olika samarbetsparter som exempelvis Emmaboda kommun, Farmer Rain AB, 
Kommunförbundet i Kalmar län, Samordningsförbundet, UF-Ung Företagsamhet, 
Centrum Sydost, Företagarna och ytterligare aktörer kommer att bjudas in under 
hela processen. 

 
Syfte 

• Att bidra till ökad livscykel av produkter i Möjligheternas hus verksamhet 
• Att på sikt skapa jobb och sysselsättning 
• Att ta fram en ny metod för ett hållbart system baserat på en cirkulär 

ekonomi inom Möjligheternas hus 
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Målgrupper är kvinnor och män 

• Unga (15 – 24 år) 
• Nyanlända 
• Arbetslösa 
• Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

eller är/har varit sjukskrivna och är i behov av stöd för återgång till arbete 
• Studenter 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattad kostnad för ombyggnation av lokalen: 
1.500.000 kronor. 
 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-07 § 46 
 
att förslå för kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
 
att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2020 till 
Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
____ 
 
Beslutsunderlag 
KS_2020_395-TFN 2020-10-07 protokollsutdrag § 46 Örnen 5 - Ombyggnad av 
lokaler Lokstallsgatan 1 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2020 till 
Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
____ 
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§ 104 Dnr KS/2020:413 
 
Vatten och avlopp, VA taxa 2021 
 
Bakgrund 
Kostnaderna för huvudmannaskapet för de kommunala vattentjänsterna har ökat, 
inte minst utifrån ett ökat underhållsbehov då såväl anläggningar som ledningsnät 
är gamla.  
 
För att inte hamna i ett läge där kostnaderna för både förebyggande och 
avhjälpande underhåll ökar okontrollerat samtidigt som tillgängligheten och 
leveranssäkerheten minskar måste vi investera i avloppsverk, vattenverk och 
ledningsnät. 
 
Bolaget tog 2019 fram en långsiktig investeringsplan och tillhörande 
prognosticerad budget för åren 2020-2023. Avskrivningar, löpande underhåll och 
ökad bemanning finansieras genom en höjning av de fasta och de rörliga 
avgifterna medan kassaflödet i samband med investeringarna delvis regleras 
genom att ta upp nya lån.  
 
Planens taxejusteringar för respektive år 2020-2023 var +12,5 %, +6,2 %, +3,6 % 
och +1,7 %. Den föreslagna justeringen inför 2021, +6,2 %, följer 2019 års plan. 
 
Den finansiella utmaningen i en ökad investeringstakt är viktig men lika 
avgörande för ett lyckat resultat är möjligheten att utföra den ökande mängden 
arbete. Det handlar bland annat, men inte enbart, om att handla upp och driva de 
olika investeringsprojekten. 
De planerade investeringarna är också viktiga för våra möjligheter att hantera de 
följder som de prognosticerade klimatförändringarna med för med mer 
extremväder, inkluderande torrperioder och översvämningar. 
 
Avgifter efter höjning 
Avgift per fastighet utgår med 4 202 kr i fast avgift för en vanlig vattenmätare av 
konsumentstorlek, qn 2,5 m3/h, och den rörliga avgiften är 38,54 kr/m3. För mer 
detaljer, se det bilagda förslaget till ny taxa. 
 
Höjning för normalförbrukare 
Höjningen för en villa med årlig förbrukning av 150 m3 är 48,50 kr/mån eller 582 
kr/år 
Höjningen för en lägenhet på 62,5 m2 är 19 kr/mån eller 227 kr/år. 
Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils 
Holgerssonmodellen. 
 
Yrkanden 
Bo Sunesson (C), Stig-Ove Andersson (S), Annika Karlsson (S), Stefan Nyström 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Stefan Marcelius (SD) 
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____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att höja taxan för vatten och avlopp med 6,2%, för både den rörliga och fasta 
taxan, från och med 2021-01-01. 
____ 
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§ 105 Dnr KS/2019:8, KS/2019:140, KS/2018:89 
 
Organisationsförändringens rampåverkan 
 
Sammanfattning 
Den genomförda organisationsförändringen medför ändrade budgetramar för 
nämnder och styrelser.  
Ramarna är även uppdaterade med lönerevisionen 2020. 
Nämnd /styrelse Budget  Budget Plan  Plan  
Tkr 2020 2021 2022 2023 
          
Kommunstyrelse         
 - Ingående budgetram 47 198  52 008  55 865  54 765  
 - Årets förändring     1 227 -1 300 -1 100 -500 
 - Ramjustering ny 
organisation 3 583  4 992      
Budgetram 52 008  55 865  54 765  54 265  
          
Bygg- o Miljönämnd         
 - Ingående budgetram 6 293  6 060  5 324  5 324  
 - Årets förändring     146 23   
 - Ramjustering ny 
organisation -379  -759      
Budgetram 6 060  5 324  5 324 5 324  
          
Teknik- o Fritidsnämnd         
 - Ingående budgetram 89 649  93 577  93 251  93 251  
 - Årets förändring     5 161 499   
 - Ramjustering ny 
organisation -1 233  -825      
Budgetram 93 577 93 251 93 251 93 251  
          
Bildningsnämnd         
 - Ingående budgetram 196 964  205 103  200 790 200 790  
 - Årets förändring    12 769 1 318   
 - Ramjustering ny 
organisation -4 630  -5 631      
Budgetram 205 103  200 790  200 790  200 790  
          
Socialnämnd         
 - Ingående budgetram 184 697  198 508 204 345  203 345  
 - Årets förändring     11 151 3 615 -1 000 -500 
 - Ramjustering ny 
organisation 2 660  2 222      
Budgetram 198 508  204 345  203 345 202 845 
          
TOTALT 577 097 579 368  578 445 576 993  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Nya budgetramar med anledning av organisationsförändring inkl 
nya löner 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom lägga informationen till handlingarna. 
____ 
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§ 106 Dnr KS/2020:439 
 
Delningstal förskolan 
 
Sammanfattning  
I samband med beslut om budget 2017 gjordes förändringar i 
resursfördelningssystemet för förskola och fritids. Delningstalen som viktar 
antalet barntimmar utifrån barnens ålder sänktes vilket innebar att bemanningen i 
verksamheterna minskade. Det beräknades vid den tiden att förändringen innebar 
en minskning om cirka sju tjänster för förskolan. I och med detta ökade 
arbetsbelastningen för förskolans personal. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt resursfördelningssystem för 
förskolan inför fastställandet av budget 2021. Förslaget innebär att delningstalen 
för förskolan ändras och antalet tjänster blir i nivå med vad de var innan 2017. En 
förändring av resursfördelningen som innebär att antalet tjänster inom förskolan 
ökas innebär även att kostnaderna ökar. Denna kostnadsökning ryms inte inom 
bildningsnämndens nuvarande budgetram förutsatt att andra verksamheter skall 
fortskrida på samma nivå som 2020. Kostnadsökningen för den ökade 
bemanningen bedöms vara ca 4 mkr.  
 
Bildningsnämnden har behandlat ärendet och äskar att nämnden tillförs 4 mkr 
2021 riktat till förskolan. 
 
Finansiering 
Kostnadsökningen avser tillskott av medel till förskolan 2021 och finansieras sker 
genom förändring av kommunens resultat 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delningstal förskolan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tillföra bildningsnämnden 4 miljoner 2021 riktat till förskolan.  
____ 
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C), Emma Åhlander Hansson (M), Charlotte Andersson (SD), 
Gull-Britt Hellborg (KD), Günter Willman (M), Leif Karlsson (M), Stefan 
Marcelius (SD), Anja Karlsson Granlund (BA), Maria Ixcot Nilsson (S), Angela 
Fransson (C), Simon Petersson (S), Jarkko Pekkala (S), Jan-Olof Jäghagen (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 107 Dnr KS/2020:458 
 
Borgensram för Emmaboda Fastighets AB 
 
Sammanfattning  
Emmaboda fastighets AB, EMFAB, har inkommit med skrivelse gällande utökad 
kommunal borgen. 
 
Emmaboda Fastighets AB, EMFAB, behöver utökad kommunal borgen för 
finansiering av nybyggnation (Blåljushus).  
 
I nuläget är kommunens sammanlagda borgensåtagande i EMFAB 114 Mkr. 
Borgensramen behöver utökas till 150 Mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse borgensram EMFAB 
Tjänsteskrivelse borgensram EMFAB ekonomichef 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Emmaboda Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 150 Mkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 
____ 
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§ 108 Dnr KS/2020:396 
 
Byte av konstgräsplanen 
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med om begäran om tilldelning av 
investeringsmedel till byte av konstgräsplan.  
 
Bakgrund  
Den befintliga konstgräsplanen i Emmaboda har legat i ungefär 13 år. En 
livslängd för en konstgräsplan kan räknas efter följande ramverk.  
• Professionell fotboll verksamhet – 3-4 år.  
• Verksamhet på Div. 1-2 nivå – 5-6 år.  
• Breddverksamhet – 7-8 år.  

 
Statusen på nuvarande konstgräsplan är inte tillräckligt bra. 
 
Förvaltningens roll  
Följande idrottsföreningar har kommit in med en skrivelse till Tekniska 
förvaltningen angående bytet av konstgräsplanen:  
• Lindås BK  
• Vissefjärda GIF  
• Långasjö Goif  
• Emmaboda IS  

På grund av slitaget ligger all konstgräs ner vilket gör det omöjligt att få 
utläggningen av nytt granulat att gå ner i plastgräset. Förutom att bollar slits på ett 
mer påtagligt sätt ökar även skaderisken för spelarna då underlaget är alldeles för 
hårt och glatt (halt).  
Kontakt har tagits med en konsult som arbetar med anläggning av konstgräsplaner. 
I kostnadsuppskattningen ingår bytet av konstgräsplanen, granulatfångare 
kompletterat med sarg för att ytterligare minska spridning av granulat.  
Vidare behövs kompletterande asfalt för snöupplag med granulat samt stängsel för 
bolluppfång och hindra obehöriga med fordon. Den gamla konstgräsplanen kan 
återanvändas till andra ytor som till exempel skolgård. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Om bytet av konstgräsplanen uteblir finns risken att fler skador uppstår hos 
spelare, att bokningar av planen minskar och större miljöpåverkan med granulat 
som sprids.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Uppskattad kostnad för bytet av konstgräsplanen, asfaltering samt staket uppgår 
till:  
Byte av konstgräsplan 1.800.000 kr  
Asfaltering 200.000 kr  
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Stängsel 250.000 kr  
Totalt 2.250.000 kr 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-07 § 48 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 
investeringsmedel av ovan specificerade investeringsbidrag för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Idrottsföreningars skrivelse till Tekniska förvaltningen.  
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2020-12-01 § 156 
Jarkko Pekkala (S) och Johan Jonsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2020-12-21 
Johan Jonsson (C), Niklas Banersson (C), Gull-Britt Hellborg (KD), Leif Karlsson 
(M), Anja Karlsson Granlund (BA), Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S), 
Mats Bjartling (BA), Nicke Grozdanovski (V) och Charlotte Andersson (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela investeringsmedel av ovan ospecificerade investeringsmedel för år 
2021 till konstgräsplan. 
____ 
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§ 109 Dnr KS/2020:435, KS/2020:440 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Medborgarförslag Sagopark bakom biblioteket i Emmaboda (KS_2020_435) 
 
Motion gula magasinet (KS_2020_440) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag och motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 110 Dnr KS/2020:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Lars-Olof Karlsson (-) som ledamot i Teknik- och 
fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige för mandatperiod 2019-
2022 
 
Lars-Olof Karlsson (-) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sina uppdrag som  
-ledamot i Kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14,  
-ledamot i Teknik- och fritidsnämnden för mandatperiod 2019-2022 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Lars-Olof Karlsson (-) begäran om 
entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 
 
att entlediga Lars-Olof Karlsson (-) från sitt uppdrag som ledamot i Teknik- och 
fritidsnämnden för mandatperiod 2019-2022. 
____ 
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§ 111 Dnr KS/2020:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Göran Andersson (C) som vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperiod 2019-2022 
 
Göran Andersson (C) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sina uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 
– 2022-10-14 
 
-vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14,  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Göran Andersson (C) från sitt uppdrag vice ordförande i 
kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14. 
____ 
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§ 112 Dnr KS/2020:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Sten-Olof Johansson (M) som ledamot i 
kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ersättare i 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås och som ersättare i 
Kommunförbundet i Kalmar län för mandatperiod 2019-2022 
 
Sten-Olof Johansson (M) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sina uppdrag som  
 
-ledamot i kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 
-1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 
-ersättare i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för mandatperiod 2019-
2022 
-ersättare i Kommunförbundet i Kalmar län för mandatperiod 2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Sten-Olof Johansson (M) från sina uppdrag som  
ledamot i kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 
ersättare i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för mandatperiod 2019-
2022 
ersättare i Kommunförbundet i Kalmar län för mandatperiod 2019-2022. 
____ 
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§ 113 Dnr KS/2020:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Jan Larsson (SD) som ersättare i socialnämnden 
och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperiod 2019-2022 
 
Jan Larsson (SD) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från sina 
uppdrag som  
-ersättare i kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14,  
-ersättare i socialnämnden för mandatperiod 2019-2022 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Jan Larsson (SD) begäran om entledigande 
som ersättare i kommunfullmäktige 
 
att entlediga Jan Larsson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden för 
mandatperiod 2019-2022. 
____ 
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§ 114 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Bo Mårtensson (SD) som ordinarie ledamot i Teknik- och 
fritidsnämnden efter Lars-Olof Karlsson (-) 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som ordinarie ledamot i 
Teknik- och fritidsnämnden efter Lars-Olof Karlsson (-)  
 
Förslag  
Stefan Marcelius (SD) föreslår följande: 
Bo Mårtensson (SD) som  
-ledamot i Teknik- och fritidsnämnden för mandatperiod 2019-2022, efter Lars-
Olof Karlsson (SD) 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja  
Bo Mårtensson (SD) som  
-ledamot i Teknik- och fritidsnämnden för mandatperiod 2019-2022, efter Lars-
Olof Karlsson (-)  
____ 
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§ 115 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Bo Sunesson (C) som vice ordförande i kommunfullmäktige 
efter Göran Andersson (C) 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som vice ordförande i 
kommunfullmäktige efter Göran Andersson (C).  
 
Förslag  
Johan Jonsson (C) föreslår följande: 
Bo Sunesson (C) som  
- vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14 
efter Göran Andersson (C).  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja  
Bo Sunesson (C) som  
- vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14 
efter Göran Andersson (C).  
____ 
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§ 116 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Emma Åhlander Hansson (M) som ledamot i 
kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ersättare i 
Kommunförbundet i Kalmar län och Leif Karlsson (M) som ersättare i 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för mandatperiod 2019-2022 
efter Sten-Olof Johansson 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ersättare i 
Kommunförbundet i Kalmar län och ersättare i Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås för mandatperiod efter Sten-Olof Johansson (M). 
 
Förslag 
Sten-Olof Johansson (M) förslår följande: 
Emma Åhlander Hansson (M) som  
-ledamot i kommunstyrelsen,  
-1:e vice ordförande i kommunstyrelsen  
-ersättare i Kommunförbundet i Kalmar län 
 
Leif Karlsson (M) som  
-ersättare i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för mandatperiod efter 
Sten-Olof Johansson (M). 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja  
Emma Åhlander Hansson (M) som  
-ledamot i kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 efter Sten-Olof 
Johansson (M). 
-1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 efter Sten-
Olof Johansson (M). 
-ersättare i Kommunförbundet i Kalmar län för mandatperiod 2019-2022 efter 
Sten-Olof Johansson (M). 
 
att välja 
Leif Karlsson (M) som  
-ersättare i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för mandatperiod 2019-
2022 efter Sten-Olof Johansson (M). 
____ 
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§ 117 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Marianne Åkesson (SD) som ersättare i socialnämnden och 
ersättare i kommunfullmäktige för mandatperiod 2019-2022 efter Jan 
Larsson (SD) 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14 och  
ersättare i socialnämnden för mandatperiod 2019-2022 efter Jan Larsson (SD). 
 
Förslag 
Stefan Marcelius (SD) föreslår följande: 
Marianne Åkesson (SD) 
-ersättare i socialnämnden för mandatperiod 2019-2022 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Jan Larsson (SD) begäran om entledigande 
som ersättare i kommunfullmäktige 
 
att entlediga Jan Larsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden för 
mandatperiod 2019-2022. 
____ 
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§ 118 Dnr KS/2020:x 
 
Enkel fråga vid Kommunfullmäktige angående stöd till vildsvinsjägare 
 
Kommunfullmäktigeledamot Stefan Marcelius (SD) ställer följande frågor till 
Bygg- och Miljönämndens ordförande:  
 
Bygg- och miljönämndens ordförande Bo Eddie Rossbol (BA)  (C) svarar på 
frågan. 
Skyddsjägarna får ersättning för utfört arbete. De lämnar n sin redovisning på vad 
som är gjort. Arvodena utgår enligt nämndens beslut från 2017. 
Ersättning: 
Stadsduvor, kråk- och måsfåglar 50 kronor 
Grävling, Räv  150 kronor 
Rådjur   200 kronor 
Vildsvin   250 kronor 
 
Reseersättning utgår enligt gällande fastställda normer vid uppdrag utanför 
bostadsorten eller om uppdraget medför flera eller längre resor. 
Om andra djurslag blir aktuella utgår ersättning enligt överenskommelse vid 
uppdragets utdelning.  
Kommunen bekostar även övrig utrustning som västar, magnetdekaler till bilarna, 
hjälp med funktionen karta så att de ser detaljplanerat område. 
Inlämningsställe fr vilt rår inte kommunen över.  
____ 
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§ 119 Dnr KS/2020:x 
 
Enkel fråga vid Kommunfullmäktige angående asbestsilosarna.  
 
Kommunfullmäktigeledamot Stefan Marcelius (SD) ställer följande frågor till 
Kommunstyrelsens ordförande:  
 
Johan Jonsson (C) svarar på frågan att han ej var med vid tiden då beslutet togs 
och har därför ingen kunskap i ärendet.  
____ 
 

 
 

 
 

 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-12-21  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Voteringar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parti Ledamöter Omröstningar  
  § 93 

 
 

  Ja Nej   Avst    
S Maria Ixcot Nilsson   1   
C Bo Sunesson 1     
M Sten-Olof Johansson 1     
S Per Adolfsson   1   
SD Charlotte Andersson 1     
S Zeljka Krajinovic   1   
BA Bo Eddie Rossbol 1     
S Ingrid Adolfsson   1   
C Johan Jonsson 1     
M Leif Karlsson 1     
SD Martin Henriksson 1     
S Annika Karlsson   1   
S Jarkko Pekkala   1   
V Nicke Grozdanovski    1  
C Angela Fransson 1     
M Stefan Nyström 1     
KD Gull-Britt Hellborg 1     
S Marie-Louise Eddegård   1   
- Bo Mårtensson 1     
S Jan-Olof P Jäghagen   1   
BA Anja Karlsson Granlund 1     
C Karin Rask 1     
M Ann Helene Jonsson 1     
S Kickie Norrby   1   
S Dragan Pavlovic   1   
SD Stefan Marcelius 1     
S Gunvor Karlsson   1   
C Rune Magnusson 1     
M Hans Ohlsson 1     
MP Jette Lehrmann Madsen -  - -  
S Camilla Johansson   1   
S Stig-Ove Andersson   1   
BA Mats Bjartling 1     
SD Bo Häggbring 1     
C Niklas Banérsson 1     
M Emma Åhlander Hansson 1     
S Simon Petersson   1   
V Camilla Holgersson  - - -  
S Gullvi Dahllöf  1   
C Göran Andersson 1     
M Günter Villman 1     
  23 15 1  
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