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§ 56
Kommunrevisorerna informerar

Kommunrevisor Ann-Marie Fagerström (S) lämnar följande information till 
kommunfullmäktige: 

• Ett kommande möte mellan kommunrevisionen och
kommunfullmäktiges presidium.

• Pågående arbete med att ta fram en revisionsplan.
• På vilket sätt revisionen arbetar med riskanalyser.
• Revisionens synpunkter på förslag till nytt revisionsreglemente.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
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 KS/2022:116 

§57
Äskande av medel för ventilationsanläggningar - Örnen 5 Nöjesindustrin

Bakgrund 
Bygg & Miljöenheten gjorde ett tillsynsbesök på Örnen 5 den 28 oktober 2021. 
Detta föranledde lite frågeställningar och efter att de besvarats delgavs 
Teknik- och fritidsnämnden ett föreläggande om åtgärder. 

Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret håller med Bygg & Miljöenheten om kraven på nya system för 
ventilationsanordningar. När lokalerna togs i bruk för dessa ändamål, detta 
innan kommunen var fastighetsägare, gjordes inte detta på ett korrekt sett när 
man inte undersökte lokalernas lämplighet eller sökte bygglov för ändrad 
användning. 

Efter tillsynsbesöket har vi inventerat de berörda lokalerna och tagit fram 
lösningar för att få till en bra luftväxling i lokalerna. Lokalerna saknar idag 
helt  aggregat eller kanaldragning så det är nya anläggningar som ska 
installeras. Med tanke på lokalernas typ och den låga intäkt uthyrningen ger har 
vi försökt få                      till en ekonomiskt försvarbar lösning. 

När ändå åtgärderna görs, vilket kräver en anmälan till bygglovsavdelningen 
kommer vår avsikt vara att även söka bygglov för verksamheterna. Detta 
ställer  även det en del krav såsom brand, tillgänglighet med mera. 

Konsekvensbeskrivning 
Skatehall 250 000:- 
Boulehall 400 000:- 
Golfhall 250 000:- 
Lasergame 150 000:- 
Paintball 250 000:- 
Brandåtgärder 200 000:- 
Summa: 1 500 000:- 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-24 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tilldela 1 500 
000:- från ospecificerade medel för kommunfullmäktige 2022 till 
Teknik- och fritidsnämnden för att installera erforderlig ventilation för de 
lokalerna i Örnen 5 som är utpekade. 

  Beslutsunderlag 
-TFN 2022-02-24 § 4 – Äskande av medel för ventilationsanläggningar
– Örnen 5 Nöjesindustrin
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-Tjänsteskrivelse – Äskande av medel för ventilationsanläggningar –
Örnen  5 Nöjesindustrin

Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att tilldela Teknik- och fritidsnämnden 1 500 000 kronor för att 
installera                            erforderlig ventilation för skatehall, boulehall, golfhall, 
lasergame och paintball samt brandåtgärder i Örnen 5 

att nyupplåna 1 500 000 kronor för ovannämnda åtgärder 
       ____ 
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 KS/2022:130 

§58
Förtydligande av uppdrag/delegation av sotning och brandskyddskontroll

Bakgrund 
RFET har sedan årsskiftet 2022 delegation från Emmaboda och Torsås 
kommuner att ansvara för sotning & brandskyddskontroll inom 
kommunernas  geografiska område. För att det inte i framtiden ska bli några 
otydligheter behöver det tydliggöras att övriga arbeten i samband med 
sotning även kan genomföras av våra sotare. 

Övriga arbeten som är förknippade med sotning och rengöring 
av  eldstäder är följande: 

• Nyinstallationsbesiktningar
• Rensning av igensatta skorstenar
• Information och rådgivning vid installation av eldstäder
• Rengöring av ventilationsanläggningar från restauranger och

övriga  större kök samt övriga förekommande arbeten gällande
sotning och  brandskyddskontroll.

Räddningstjänstförbundet går efter sotningsindex. Taxans basår är augusti 2016. 
Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, som 
överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- 
Torsås ska från och med år 2017, indexförande 1 juli, årligen justera taxan i 
enlighet med det nationella sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges 
Kommuner och Regioner. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse – Förtydligande av uppdrag inom sotning
och brandskyddskontroll
-Förslag till taxor för övrigt arbete gällande sotningsverksamheten
-RFET 2022-03-07 § 09 – Förtydligande av uppdrag inom sotning
och brandskyddskontroll
-Taxor – Prisjämförelse med andra kommuner

Räddningstjänstförbundet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa att inkludera övriga arbeten inom sotning 
ingår i räddningstjänstförbundets uppdrag samt 
fastställa  föreslagen taxa 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att övriga arbeten inom sotning inkluderas i räddningstjänstförbundets  uppdrag 
såsom nyinstallationsbesiktningar, rensning av igensatta skorstenar, information 
och rådgivning vid installation av eldstäder, rengöring av ventilationsanläggningar 
från restauranger och övriga större kök samt övriga förekommande arbeten 
gällande sotning och brandskyddskontroll 

att fastställa föreslagen taxa enligt sotningsindex för övriga arbeten inom 
sotningsverksamheten. 
____ 
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KS/2022:150 

§59
Revidering - Revisionsreglemente

Bakgrund 
Enligt 12 kap 18§ kommunallagen (KL 2017:725) får kommunfullmäktige 
meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom 
att fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Kommunens nuvarande 
revisionsreglemente antogs av KF i december 2006, § 74, och började gälla 
2007-01-01. 

Ärendets beredning 
Kommunfullmäktiges presidium har träffat kommunens revisorer för 
diskussion  om nytt revisionsreglementet vilket även efterfrågats av 
kommunens revisorer själva. 
Kommunledningskontoret har, i dialog med fullmäktiges presidium, tagit 
fram förslag till nytt revisionsreglemente för Emmaboda kommun. 
Förslaget följer i stort sett det förslag till reglemente som Sveriges kommuner och 
regioner har tagit fram. 
Förslag från kommunfullmäktige presidiums beredning och 
kommunstyrelsens beredning skiljer sig åt i ett avseende och gäller §11. 

Texten är enligt följande: 
• KF beredning - § 11, Bolagen svara för kostnaderna för revisorerna.
• KS beredning - §§ 11, Revision av kommunala bolag och

stiftelser  ingår i revisorernas budget.

Konsekvensbeskrivning 
Förslag till nytt revisionsreglemente är anpassat efter idag gällande kommunallag. 

Beslutsunderlag 
-Förslag nytt Revisionsreglemente – ver. 2022-03-15 – KS-beredningens
förslag
-Tjänsteskrivelse – Förslag till nytt Revisionsreglemente

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

att anta kommunstyrelseberedningens förslag till 
nytt                         Revisionsreglemente enligt version 2022-03-15 

att antaget Revisionsreglemente börja gälla från 2022-07-01 
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att Revisionsreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 4 december 2006 
§ 74, inklusive efterföljande revideringar, upphävs när det nya revisions- 
reglementet börjar gälla 2022-07-01.
____

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-05 som tagit fram förslag till 
beslut åt  kommunfullmäktige avstod Maria Ixcot-Nilsson (S), Per Adolfsson 
(S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S),Marie-Louise Eddegård (S) och 
Jan-Olof Jäghagen (S) från att delta i beslutet. 
____ 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-04-25 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens 
förslag till nytt revisionsreglemente, med följande tillägg under §1, sista 
stycket…: 
”Kommunrevisorerna är också lekmannarevisorer i kommunala bolag, stiftelser 
 och kommunalförbund.” 

Tillägget ska vara efter följande mening:  
”Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
 saklighet   och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.” 

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunfullmäktigeberedningens förslag 
på nytt revisionsreglemente för Emmaboda kommun, där det står att bolagen  
själva ska svara för revisionskostnader under §11. 

Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande. 

Günter Villmann (M) och Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Emma Åhlander 
Hanssons (M) bifallsyrkande och tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) frågar kommunfullmäktige ifall Emma Åhlander 
Hanssons (M) tilläggsyrkande under §1 kan bifallas, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla tillägget. 

Proposition 2 
Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) ställer sedan kommunstyrelseberedningens 
förslag mot kommunfullmäktigeberedningens förslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelseberedningens förslag. 

Votering begärs. 

Ordförande formulerar följande voteringsproposition: 
Ja för bifall till kommunstyrelseberedningen,  
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Nej för bifall till kommunfullmäktigeberedningen 

Med 20 ja-röster, 16 nej-röster och 5 frånvarande, beslutar kommunfullmäktige 
att i övrigt bifalla kommunstyrelseberedningens förslag. 
____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta kommunstyrelseberedningens förslag till nytt                           Revisionsreglemente 
enligt version 2022-03-15 med bifallet tilläggsförslag i §1…: 
”Kommunrevisorerna är också lekmannarevisorer i kommunala bolag, stiftelser 
 och kommunalförbund.”  
Efter följande mening…:  
”Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
 saklighet   och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.” 

att antaget Revisionsreglemente börja gälla från 2022-07-01 

att Revisionsreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 4 december 2006 
§ 74, inklusive efterföljande revideringar, upphävs när det nya revisions- 
reglementet börjar gälla 2022-07-01.
____

Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Krajinovic (S), Ingrid         
Adolfsson  (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S),  Marie-Louise Eddegård  
(S), Jan-Olof P. Jäghagen (S), Dragan Pavlovic (S), Erik Fors (S),  
Flemming Jörgensen (S), Stig-Ove Andersson (S), Eva-Lena Gotthardsson (S) och 
Majbrith Andersson (S), reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som ej bifallits. 
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KS/2022:148 

§60
Revidering - Kommunfullmäktiges arbetsordning

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 72-72 §§ kommunallagen anta en 
arbetsordning som kompletterar lagens bestämmelser om kommunfullmäktiges 
arbetsformer. 
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige trädde i kraft 2008 och 
har                     därefter reviderats vid ett antal tillfällen. 

Ärendets beredning 
Kommunfullmäktiges presidium, bestående av ordförande Bo Eddie Rossbol, 
vice ordförande Bo Sunesson, vice ordförande Per Adolfsson har med stöd av 
kanslichef Tommy Persson tagit fram förslag på ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Den nu gällande har setts över och behöver revideras i 
stora delar och valet blev därför att lägga fram ett nytt förslag till arbetsordning 
istället. 

Konsekvensbeskrivning 
2018 började ny kommunallag att gälla, förändring av arbetsformerna för 
kommunfullmäktige har diskuterats under flera år och den nu gällande är i 
stort behov av revidering. En helt ny arbetsordning blir bättre än att revidera 
gällande arbetsordning som bygger på den tidigare kommunallagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 5 kap. 71-72 §§ kommunallagen framgår att kommunfullmäktige 
ska  anta en arbetsordning. I kommunallagen framgår också vad som ska 
regleras i arbetsordningen. 
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige trädde i kraft 2008 
och  utgår från bestämmelserna i den kommunallag som trädde i kraft 
1991. Arbetsordningen har därefter reviderats vid ett antal tillfällen. 
Arbetsordningen från 2008 baseras på ett förslag från dåvarande Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) numer Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR. SKR har tagit fram ett nytt underlag till arbetsordning vilket utgår från 
den nya kommunallagen. Med utgångspunkt från SKR:s underlag har ett 
nytt   förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Emmaboda 
kommun utarbetats. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse – Förslag till ny Arbetsordning för kommunfullmäktige
-Kommunstyrelseberedningens förslag till ny Arbetsordning
förkommunfullmäktige i Emmaboda kommun
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Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-04-05 
Per Adolfsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag 
till beslut. 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anta kommunstyrelseberedningens förslag till ny 
Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 

att antagen Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Emmaboda 
börjar gälla  från och med 2022-07-01 

att Arbetsordning för kommunfullmäktige antagen av 
kommunfullmäktige den   29 september 2008 § 66, inklusive 
efterföljande revideringar, upphävs när antagen Arbetsordning 
för Kommunfullmäktige i Emmaboda börjar gälla 2022- 07-
01. 
____
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 KS/2021:242 

§61
Yttrande - Motion - Bidrag till Kvinnojouren och utbildning i nära relationer

Sammanfattning – Motion 
Socialdemokraterna Emmaboda yrkar, utifrån motionen Ekonomiskt bistånd 
till  Kvinnojouren Kalmar samt ett kunskapslyft för personal och politiker vad 
gäller                           våld i nära relationer: 
att kommunen ger ett bidrag om 30 000 kronor 2021 till Kalmar 
kvinnojour för att stötta dem i deras arbete att stötta utsatta kvinnor och 
barn 
att kommunen påbörjar utbildning för all personal och alla 
tjänstemän inom kommunen kring vad våld i nära relation är, 
omfattning, samt hur det kan förebyggas både på samhällsnivå men 
även individnivå. Anser sig kommunen inte ha råd att skicka alla 
på                         utbildning kan det förslagsvis gå till som ovan angivits. 

Ärendets beredning 
Kommunens folkhälsosamordnare utreder och skriver fram yttrande 
avseende –Kunskapslyft för personal och politiker vad gäller våld i 
nära relationer. 
Socialnämnden lämnar yttrande gällande ekonomiskt bistånd till Kvinnojouren 

Yttrande - Kunskapslyft för personal och politiker vad gäller våld 
i                       nära relationer 
Kommunens folkhälsosamordnare har under 2021 tillsammans med andra 
tjänstepersoner, arbetat fram ett förslag om att i Nationellt centrum för 
kvinnofrids Webbkurs om våld utbilda alla förtroendevalda och 
kommunanställda. Detta förslag lades fram för kommunstyrelsen som ställde sig 
positiv till insatsen. Under hösten har kommunkampanjen #Deträckernu! 
lanserats vilken belyser frågan mäns våld mot kvinnor – våld i nära relation. 
Stora  delar av kommunfullmäktige har påbörjat sin utbildningsinsats genom att 
delta i en webbkurs om våld. Aktiviteten sker som en kunskapshöjande insats för 
förtroendevalda i frågan och ambitionen är att insatsen ska fortlöpa ut i nämnder, 
förvaltningar och vidare ut i kommunens olika verksamheter. 

Yttrande – Ekonomiskt bistånd till Kvinnojouren 
Socialtjänsten i Emmaboda kan 2022 erbjuda: 
Stöd/behandling för våldsutsatta enligt metoden - samtal om frihet 
Stöd/behandling för våldsutövare enligt metoden - samtal om våld 
Stöd till barn och föräldrar som bevittnat/levt i familjer där våld har förekommit -
enligt metoden föräldra- barngrupp utväg Skaraborg 
Skyddat boende för vuxna och barn 
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Socialnämnden är också med i samverkan med några av länets kommuner 
i                               ATV (alternativ till våld) där man som våldsutsatt/våldsförövare kan få 
behandling. Vägen in till ATV är antingen via socialtjänsten eller direkt 
via                       ATV. 

När barn har varit inblandade i våld, utsatta eller förövare, så görs 
hälsoundersökningar och polisförhör på Barnahus i Kalmar. Flera av länets 
södra kommuner är med i Barnahus tillsammans med Region Kalmar, 
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. På plats på Barnahus finns också 
representanter från socialtjänsten. När barnen ska åka in till Barnahus följer 
också socialsekreterare och annan trygghetsperson från Emmaboda med. 

Att öka bidraget till Kalmar kvinnojour 
Socialnämnden har 55.000 kr i sin budget att använda till verksamhetsbidrag 
till föreningar. Verksamhetsbidraget fördelas till de olika föreningarna utifrån 
de ansökningar som inkommer och beslut i socialnämnden. Det är av vikt att de 
bidrag som socialnämnden förfogar över beslutas av socialnämnden och att det 
inte är något fast belopp som är fastställt i kommunfullmäktige. Alternativet är 
att bidraget förs över till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 Socialnämnden beslutade 2022-02-23: 
att ta detta remissvar som sitt eget 
att översända svaret till kommunstyrelsen för vidare hantering 
inför  beslut i kommunfullmäktige 

 Beslutsunderlag 
-Motion – Bidrag till kvinnojouren och utbildning våld i nära relation
-Yttrande – Motion – Bidrag till kvinnojouren
-Yttrande – Motion – Kunskapslyft avseende våld i nära relation
-SN 2022-02-23 § 12 Remiss Motion angående bidrag
till                     kvinnojouren och utbildning våld i nära relationer

 Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen                 

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

  KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anse motionen –Ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren i 
Kalmar  samt kunskapslyft för personal och politiker vad gäller 
våld i nära  relationer besvarad med hänvisning till Socialnämnden 
och kommunledningskontorets yttranden. 
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KS/2021:304 

§62
Yttrande - Medborgarförslag - Förläng Flygtvägen Österut och koppla ihop
den med riksväg 120

  Sammanfattning – Medborgarförslag 
Förslagsställaren menar att i dag känns hela området som att det inte byggts 
färdigt, att något saknas. En fortsättning av Flygtvägen ut mot Södergatan 
skulle  vara en sak som skulle göra området mer lättillgängligt och minska 
trafiken genom Lindås. Detta ger också en möjlighet att i framtiden bygga ännu 
ett område öster om nya vägen. 
Alt 1: Flygtvägen ansluter direkt mot Södergatan. 
Alt 2: Ny väg från (Niklas väg) Skutarydsvägen norr ut mot Södergatan 
med anslutning till Flygtvägen. 
Lågprislösning är att låta Emmabodavägen fortsätta rakt norrut på Södergatan, en 
sträcka på under hundra meter. 
Förslagsställaren föreslår att Flygtvägen kopplas ihop med Södervägen (Riksväg 
120) 

  Yttrande från teknik- och fritidsnämnden 
Villagatorna är inte byggda för någon större andel trafikmängd som detta 
troligtvis medför. 
En ökad trafikmängd blir även en otrygg trafikmiljö för framför allt skolbarn till 
och från skola, förskola, fotbollsplan, isbana med mera som finns i närhet till 
aktuellt område. 
Kontakt har tagits med regional samhällsplanerare på Trafikverket Region Syd 
som svarar att de alltid försöker minimera antalet utfarter samt undvika 
fyrvägskorsningar. En ny anslutning till statlig väg prövas dock alltid formellt i 
ett ansökningsärende. 
Med tanke på att Emmaboda kommun just nu handlägger ett förslag till ny 
detaljplan för Skutaryds industriområde som ger möjlighet till fler 
verksamheter  i området gör att förutsättningar för platsen och dess 
konsekvenser med utfart från området fortsatt är osäkert. Rekommendationen 
är att avvakta en nyanslutning enligt medborgarförslaget då det kan uppstå en 
intressekonflikt som kommunen behöver ta ställning till. Trafikverket vill 
minimera antal utfarter och det nya industriområdet borde vara prioriterat. 

Beslutsunderlag 
-Medborgarförslag – Förläng Flygtvägen österut och koppla ihop den med
riksväg 120
-Medborgarförslag – Förläng Flygtvägen österut och koppla ihop den med
riksväg 120 - Fritext
-Medborgarförslag – Förläng Flygtvägen österut och koppla ihop den med  riksväg
120 – Karta
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-Yttrande – Medborgarförslag – Förläng Flygtvägen österut och koppla ihop
den med riksväg 120
-TFN 2022-02-24 § 6 – Yttrande – Medborgarförslag – Förläng
Flygtvägen  österut och koppla ihop med riksväg 120

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-24 § 6 
att godkänna yttrandet på medborgarförslaget – Förläng Flygtvägen 
österut och koppla ihop den med riksväg 120 och ta det som sitt eget  
att teknik- och fritidsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget 
– Förläng Flygtvägen österut och koppla ihop den med riksväg 120
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge uppdrag
till tekniska förvaltningen att göra en ansökan till trafikverket om en
anslutning till Emmabodavägen ny utfart till väg 120

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-04-05 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag  till 
beslut. 

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

att ärendet gällande medborgarförslaget Förläng Flygtvägen österut och 
koppla ihop den med riksväg 120, översändes till 
samhällsutvecklingsavdelningen 

att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-04-25 
Rune Magnusson (-), Inger Bark Lagergren (MP) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med skillnaden att ordet 
”motionen” i första att-satsen ändras till ”medborgarförslaget”, eftersom det är ett 
medborgarförslag.  
____     

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att ärendet gällande medborgarförslaget Förläng Flygtvägen österut och 
koppla ihop den med riksväg 120, översändes till 
samhällsutvecklingsavdelningen 
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att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
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 KS/2021:241 

§63
Yttrande - Motion - Inventering Ödehus

Sammanfattning – Motion – Inventera kommunens ödehus 
Socialdemokraterna Emmaboda har inkommit med en motion avseende att 
inventera obebodda/outnyttjade fastigheter (Ödehus) samt att utifrån goda 
exempel som finns kontakta fastighetsägare med information om hur 
uthyrning, användning eller försäljning av fastigheten kan ske. 
I motionen menar man att detta är något som Emmaboda kommun borde satsa 
på. Emmaboda är en järnvägsknut som kan erbjuda närhet och även bra 
kommunikationer till tre städer, Karlskrona, Kalmar och Växjö. Emmaboda 
kan  erbjuda bra service både inne i tätorten men även i de mindre samhällena. 
Region Kalmar län påbörjade ett likande projekt i varje kommun i länet 
våren/sommaren 2019, dessvärre slutade projektledaren och sedan kom 
pandemin och därefter har uppdraget inte återupptagits. Många kommuner 
i  närområdet har tagit saken i egna händer och gjort egna inventeringar. 
Socialdemokraterna i Emmaboda menar att återbefolka gamla ödehus är bra 
på många sätt: 

• Kommunmedborgarna blir fler, vilket ökar kommunens styrka på
många  plan. Skatteunderlagen ökar och därmed möjligheten till att
förbättra servicen i kommunen. Landsbygden blir därigenom mer
levande.

• Att ta hand om ödehus är bra ur miljösynpunkt, de har oftast stått i
över 100 år och väntar bara på att någon ska ge dem nytt liv. De är
byggda för  att stå och skulle mycket väl kunna fungera som hem även
idag, med en varsam modernisering. Där är miljöaspekten en viktig
del.

Socialdemokraterna yrkar att 
-Emmaboda kommun inventerar kommunens obebodda/outnyttjade
fastigheter(ödehus)
-Utifrån de goda exempel som finns kontakta fastighetsägarna med
information om hur uthyrning, användning och försäljning av fastigheten kan
ske.

  Yttrande 
Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljöenheten har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på 
förslagen i motionen, men hänvisar till yttrandet som lämnades in 
av  enheten 2021-05-05 för ärende BMN 2021.347 gällande Yttrande 
om revidering av Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för 
miljömålen: 
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”God bebyggd miljö - Inom temaområde God bebyggd miljö skriver man i 
punkt 122” öka antalet skyddade kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom 
inventeringar och identifiering i planarbetet. En del i arbetet skulle kunna vara 
att belysa de ödehus som finns i kommunerna (Region Kalmar har redan 
kommit med förfrågan kring en lista över dessa). Många är äldre vackra hus 
som skulle  kunna bidra till en vacker omgivning i högre grad än de gör som 
tomma, och troligtvis skulle vara intressanta för renoverare som vill flytta ut på 
landsbygden. Punkten borde också bidra till ett bättre Klimat genom bättre 
resurshushållning då återbruk är bättre än rivning. Det hade potentiellt också 
minskat arbetstrycket på kommunernas byggnadsinspektörer i deras 
tillsynsarbete, då ödehus som står för länge riskerar att förfalla och ge upphov 
till behov av tillsyn med presumtiva efterföljande rivningsförelägganden. Både 
fastighetsägare, mäklare och samhällsutvecklande organ på kommunen bör 
vara inblandade i frågan.” 

Bygg- och miljöenheten kan vara behjälplig med att delge underlag på de 
fastigheter som idag har uppehåll i kommunal avfallshämtning på 
premisserna  att de inte används / är obeboeliga och på så vis möjligtvis 
effektivisera inventeringen. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-01-24 §2 
 att  ta remissvaret som sitt eget 
att översända remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering inför beslut i 
kommunfullmäktige 

Samhällsutvecklingsavdelningen 
Emmaboda kommun har ett mål att bli 11 000 invånare. Det arbetas på flera 
olika sätt med att nå det målet. Ett sätt är att inventera och arbeta för att ödehus 
ska bli bebodda. Det är ett miljövänligt resurssnålt alternativ, där befintlig 
bebyggelse kan tillvaratas. Bakgrunden till att husen är obebodda kan vara 
mycket skiftande, så om en fullständig inventering ska göras, behövs det 
betydande resurser. En differentierad inventering kan med fördel göras dels 
genom att kontakta de fastigheter som t ex har uppehåll i sin sophämtning och 
försöka intressera dem för att få bostaden bebodd. Ett sätt är att t ex i orten Boda 
Glasbruk inventera de obebodda fastigheterna och kontakta ägare, med 
information om att det är efterfrågan på bostäder just här. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att arbetet med kommunens inflyttarservice intensifieras och marknadsförs 
tydligare 
att undersöka möjligheter hur identifierade obebodda hus som kan 
vara                     herrelösa kan förvärvas i syfte att rusta upp eller rivas 

 Beslutsunderlag 
-Motion – Inventering Ödehus
-Remissvar Bygg- och miljönämnden på motionen – Inventering Ödehus
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-Beslut Bygg- och miljönämnden 2022-01-24 § 2 –Yttrande  på motion
Inventering ödehus
-Yttrande Samhällsutvecklingsavdelningen på motionen – Inventering Ödehus

Kommunstyrelseberedningen föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

att arbetet med kommunens inflyttarservice intensifieras och 
marknadsförs tydligare 

att undersöka möjligheter hur identifierade obebodda hus som 
kan  vara herrelösa kan förvärvas i syfte att rustas upp eller rivas 

att därmed anse motionen besvarad. 
____ 

Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-04-25 
Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.       

Stefan Marcelius (SD) yrkar avslag på motionen då han anser att regeringen bedriver 
landsbygdsfientlig politik. 

Propositionsordning 
Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
____           

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att arbetet med kommunens inflyttarservice intensifieras och 
marknadsförs tydligare 

att undersöka möjligheter hur identifierade obebodda hus som 
kan                            vara herrelösa kan förvärvas i syfte att rustas upp eller rivas 

att därmed anse motionen besvarad. 
____ 
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 KS/2022:151 

§64
Inkomna medborgarförslag och motioner

  Följande motioner har inkommit till kommunledningskontoret per 2022- 04-14: 

Motion Biokol som jordförbättringsmedel.   

Inga nya medborgarförslag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anmäla inkomna motioner och medborgarförslag till Kommunstyrelsen                     för 
vidare hantering 
____ 
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 KS/2022:11 

§65
Avsägelse av uppdrag från Karl Geyer (MP) som ledamot i
kommunfullmäktige

Karl Geyer (MP) har 2022-03-31 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Karl Geyer (MP) 

____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 att hemställa hos Länsstyrelsen Kalmar Län att genomföra ny  
 sammanräkning för kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 

           ____ 
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 KS/2022:11 

§66
Avsägelse av uppdrag från Zeljka Krajinovic (S) som ledamot i Bygg- och
miljönämnden

Zeljka Krajinovic (S) har 2022-04-20 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ledamot i bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Zeljka Krajinovic (S) 

____ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 att entlediga Zeljka Krajinovic (S) från hennes uppdrag som ledamot i 
 bygg- och miljönämnden 

           ____ 
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 KS/2022:11 

§67
Val av Jan Bonell (M) som lekmannarevisor i kommunala bolag,
stiftelser och kommunalförbund

Bakgrund 
Kommunfullmäktige genomförde 2022-03-28 (§54) ett fyllnadsval av Jan  
Bonell (M) som kommunrevisor under innevarande mandatperiod fram till  
2022-12-31. Det framgick inte av protokollet under valärendet att Johan Jonsson 
(C) föreslog att Jan Bonell (M), utöver kommunrevisor, väljs som
lekmannarevisor för de kommunala bolag (definition: 10 kap. 2-6§§ 
Kommunallagen) som ägs av Emmaboda kommun under bolagsstyrelsens
innevarande mandatperiod fram tills 2023-04-30. Fyllnadsval behöver även
göras för stiftelser och kommunalförbund.

Kommunfullmäktige har således val att förrätta till uppdrag som: 
-lekmannarevisor för kommunala bolag under innevarande mandatperiod fram
tills 2023-04-30.
-lekmannarevisor i stiftelser och kommunalförbund fram tills 2022-12-31.

Förslag 
Bo Eddie Rossbol (-) föreslår: 

att kommunfullmäktige väljer Jan Bonell (M) som lekmannarevisor för 
kommunala bolag under innevarande mandatperiod fram tills 2023-04-30 och 
lekmannarevisor i stiftelser och kommunalförbund fram tills 2022-12-31 

att paragrafen justeras omedelbart med utgångspunkt i aktuella bolagsstämmor 
som är tänkta att genomföras snart 

  ____     

  KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att kommunfullmäktige väljer Jan Bonell (M) som lekmannarevisor för 
kommunala bolag under innevarande mandatperiod fram tills 2023-04-30 och 
lekmannarevisor i stiftelser och kommunalförbund fram tills 2022-12-31 

att paragrafen justeras omedelbart med utgångspunkt i aktuella bolagsstämmor 
som är tänkta att genomföras snart 

  ____ 
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 KS/2022:11 

§68
Fyllnadsval av Michael Isele (S) som ledamot i Bygg- och miljönämnden efter
Zeljka Krajinovic (S) under innevarande mandatperiod 2019-2022

  Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2022-04-25 §66 har Zeljka 
Krajinovic (S) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och  
miljönämnden.  

Kommunfullmäktige har därmed val att förrätta till vakant uppdrag som: 
-ledamot i bygg och miljönämnden för innevarande mandatperiod fram
tills 2022-12-31.

Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår Michael Isele (S) som: 
-ledamot i bygg och miljönämnden för innevarande mandatperiod fram
tills 2022-12-31
____

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att välja Michael Isele (S) som: 
-ledamot i bygg och miljönämnden för innevarande mandatperiod fram
tills 2022-12-31
____
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§69
Frågor och svar

Stefan Marcelius (SD) frågar vad som har hänt med aktualiserande av frågan om 
att webbsända kommunfullmäktige.  

Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) svarar att man ska undersöka vad som har hänt i 
frågan.  

Jarkko Pekkala (S) frågar bildningsnämndens ordförande Emma Åhlander 
Hansson (M) om det är på gång något fritidsgårdsprojekt i Vissefjärda och 
Långasjö? 

Emma Åhlander Hansson (M) svarar att hon inte har någon närmre information 
angående frågan och återkommer, men att hon liksom Jarkko Pekkala (S) hade 
tyckt det hade varit positivt om föreningslivet hade velat driva en fritidsgård i 
nämnda orter.   

  ____ 
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Parti Ledamöter Omröstningar 
§ 59

Ja Nej Avst
. 

S Maria Ixcot Nilsson 1 
C Bo Sunesson 1 
M Sten-Olof Johansson 1 
S Per Adolfsson 1 
SD Stefan Marcelius 1 
S Zeljka Krajinovic 1 
(-) Bo Eddie Rossbol 1 
S Ingrid Adolfsson 1 
C Johan Jonsson 1 
M Leif Karlsson 1 
SD Stefan Andersson - - - 
S Annika Karlsson 1 
S Jarkko Pekkala 1 
V Nicke Grozdanovski 1 
C Jenny Rydberg 1 
M Stefan Nyström 1 
KD Gull-Britt Hellborg 1 
S Marie-Louise Eddegård 1 
SD Olle Bertilsson 1 
S Jan-Olof P Jäghagen 1 
(-) Anja Karlsson Granlund 1 
C Karin Rask 1 
M Emma Åhlander 

Hansson 1 

S Kickie Norrby - - - 
S Dragan Pavlovic 1 
SD Tony Johansson - - - 
S Erik Fors 1 
(-) Rune Magnusson 1 
M Hans Ohlsson 1 
MP Inger Bark Lagergren 1 
S Flemming Jörgensen 1 
S Stig-Ove Andersson 1 
(-) Mats Bjartling - - - 
SD Bo Häggbring 1 
C Angela Fransson 1 
M Stefan Focic 1 
S Eva-Lena Gotthardsson 1 
V Camilla Holgersson - - - 
S Majbrith Andersson 1 
C Göran Andersson 1 
M Günter Villman 1 

20 16 0 
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