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§70 
Förändring av föredragningslista  
 
Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) föreslår följande förändring i föredragningslistan: 
att det femte ärendet i utskickad föredragningslista Medborgarlöfte mellan 
lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun flyttas upp och behandlas före 
Kommunrevisorerna informerar. 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige ifall ovanstående förändring kan godkännas 
och finner att förändringen godkänns.  
____    
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att det femte ärendet i utskickad föredragningslista Medborgarlöfte mellan 
lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun flyttas upp och behandlas före 
Kommunrevisorerna informerar. 

  ____    
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     KS/2021:62 
    §71 

Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Ett systematiskt brottsförebyggande arbete där kommunen och polisen samverkar 
är centralt för ett tryggare och säkrare lokalsamhälle. Polisen och kommunen är 
centrala aktörer för trygghet och säkerhet i lokalsamhället men har olika möjlighet 
att arbeta med och bidra till trygghet och säkerhet. 

 
Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet är centrala delar i det 
brottsförebyggande arbetet och grundar sig på ett kunskapsbaserat arbetssätt med 
en samverkansprocess i ett antal steg. Samverkansöverenskommelsen och 
medborgarlöftet är det som ligger till grund för det operativa brottsförebyggande 
arbete som ska bedrivas. 

 
Samverkansöverenskommelsen är ett strategiskt övergripande dokument som 
konfirmerar samarbetet mellan kommun och polis samt vilka områden som är 
mest centrala att samarbeta om. Samverkansöverenskommelsen gäller över fyra år, 
2019-2022, kopplat till mandatperioden. 

 
Medborgarlöftet beskriver det konkreta arbete som kommunen respektive polisen 
åtar sig att genomföra, enskilt och/eller tillsamman, utifrån 
samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet kommer gälla för kvarvarande 
del av 2022 samt hela 2023. 

 
Ärendets beredning 
Underlaget till överenskommelse mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda 
kommun för medborgarlöfte grundar sig i följande delar. Polisens årliga 
trygghetsmätning 2021, medarbetardialog inom polisen, 
verksamhetsöverskridande dialog mellan polisen och kommunledningskontoret, 
samt aktuell brottsstatistik för perioden. Det har även genomförts 
trygghetsdialoger och trygghetsvandringar i delar av kommunen där det har 
framkommit synpunkter kopplade till det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet som ska ske och sker. 

 
Föreliggande underlag har bearbetats i de berörda förvaltningar som är kopplade 
till förslagets genomförande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella kostnader för att genomföra insatser utifrån de trygghetsvandringar 
som sker i kommunens olika delar får ses som en del av löpande investeringar i 
kommunen. Utöver det bör det inte föreligga några ekonomiska konsekvenser 
kopplade till medborgarlöftet.
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Beslutsunderlag 
• Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolis område Nybro och 

Emmaboda kommun 
• Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun 
• Tjänsteskrivelse – Medborgarlöfte 2022 

 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-05-10 
Johan Karlsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelseberedningens 
förslag till beslut. 
Stig- Ove Andersson (S) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång vid kommunstyrelsen 2022-05-10 
Ordförande ställer kommunstyrelseberedningens förslag till beslut mot 
Johan Karlssons (SD) förslag till beslut mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen  bifaller kommunstyrelseberedningens förslag till 
beslut. 

 
Johan Karlsson (SD) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för  eget förslag till beslut. 

 
 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen  

att anta framtaget medborgarlöfte mellan Emmaboda kommun och 
lokalpolisområde Nybro 

 
             att kommunstyrelsens ordförande undertecknar avtalet mellan  
             Emmaboda                kommun och lokalpolisområde Nybro. 

  
  
 Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-05-30  
 Stefan Marcelius (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag eftersom  
 Sverigedemokraterna önskar ett avtal som innefattar fler åtgärder såsom  
 oanmälda besök med narkotikahund, på högstadieskola och gymnasieskola,  
 trygghetskameror, trygghetsvakter och högre polisnärvaro i Emmaboda  
 kommun. 
 
 Johan Jonsson (C), Jarkko Pekkala (S) och Stig-Ove Andersson (S) yrkar  
 bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Beslutsgång 
 Ordförande Bo Eddie Rossbol (-) ställer Stefan Marcelius (SD)  
 avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att  
 kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 ____ 

             KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

                         att anta framtaget medborgarlöfte mellan Emmaboda kommun och  
                                                                                       lokalpolisområde Nybro 

 
att kommunstyrelsens ordförande undertecknar avtalet mellan                                                           
Emmaboda                     kommun och lokalpolisområde Nybro. 
 ____    
 

 Stefan Marcelius (SD), Olle Bertilsson (SD), Bo Häggbring (SD)  
 reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Stefan  
 Marcelius (SD) yrkande som ej bifallits.   
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 §72 
 Kommunrevisorerna informerar 

 
Kommunrevisor Eila Medin (M) informerar kommunfullmäktige om följande: 
 
•  Innehåll i framtagen revisionsplan för Emmaboda kommun 2022. 
•  Vad uppdraget som lekmannarevisor kontra kommunrevisor innebär. 
•  Ekonomiska förutsättningar för revisionen. 

 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
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            KS/2022:138 

 
§73 
Nya allmänna bestämmelser för användandet av Emmaboda kommuns                    
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 

 
Förslag till ny författningstext består i Allmänna bestämmelser för 
användandet av  Emmaboda kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA) samt författningstexten för själva taxan. 

 
En vatten och avloppstaxa har två huvudfunktioner, nivå och konstruktion. 
Taxans nivå ska vara sådan att de totala nödvändiga kostnaderna för 
åtgärder som  kommer hela vatten och avloppskollektivet till godo täcks av 
summan av alla kunders avgifter. 
Sedan ska taxans konstruktion vara sådan att de totala utgifterna fördelas 
på kunderna – kollektivets medlemmar – på ett rättvist och skäligt sätt. I 
detta ingår  till exempel att de olika nyttigheternas (vatten, spillvatten och 
dagvatten) kostnader ska fördelas efter vilka kunder som i lagens mening 
har behov av tjänsterna. 

 
Det nya förslaget till författningstext som föreligger är intäktsneutralt, det 
vill säga                   det ändrar inte den totala summan av alla avgifter. Däremot ändras 
konstruktionen                  så att de olika nyttigheternas kostnader fördelas på de olika 
kunderna på ett nytt och med lagen överensstämmande sätt. Dessutom ökas 
anläggningsavgifterna, det vill säga engångsavgifterna som erläggs då en 
kund får en ny anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. 
Brukningsavgifterna, de löpande avgifterna, minskas i motsvarande grad så 
att taxan fortfarande är intäktsneutral. 

 
Bolagsstyrelsen för Emmaboda Energi och Miljö AB beslutade 2022-03-
14 att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
Allmänna bestämmelser för användandet av Emmaboda kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) att gälla från 2022-07-
01. 

 
Beslutsunderlag 
• ABVA – Allmänna bestämmelser för användandet av Emmaboda  
    kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
• ABVA – Ny konstruktion - Tjänsteskrivelse 
• Protokollsutdrag 2022-03-14 § 3 – Emmaboda Energi och Miljö AB 

 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa Allmänna bestämmelser för användandet av Emmaboda 
kommuns  allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) att gälla från  
2022-07-01. 
____   
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KS/2022:48 
             §74 

Borgensram - Emmaboda Elnät 

Bakgrund 
Emmaboda Elnät AB står inför en period av ökade investeringar för 
underhåll och                   utveckling av det lokala elnätet inom bolagets 
koncessionsområde. Bolaget kan inte självfinansiera den nivå av 
investeringar som bolagets, av styrelsen, fastställda investeringsplan 
innefattar. Beloppet som kan utgöra självfinansiering för ett givet år är årets 
resultat plus årets avskrivningar. 

 
Bolagets lån är upptagna via Kommuninvest som ägs av de flesta av 
Sveriges kommuner och några regioner tillsammans. Som en ersättning 
för kommunens  risk som borgensman betalar bolaget en årlig 
borgensavgift till kommunen. 

 
Nuvarande borgensram för Emmaboda Elnät AB är 43 miljoner kronor. 

 
Styrelsen i Emmaboda Elnät AB beslut 
Enligt justerat protokoll från styrelsemöte med officiellt datum 2021-12-
09 har  styrelsen för Emmaboda Elnät AB beslutat: 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
borgensram  för Emmaboda Elnät AB till 70 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ny borgensram för Emmaboda Elnät AB 

 
 

Johan Karlsson (SD) meddelade vid kommunstyrelsen 2022-05-10 att han ej 
deltar  i beslutet 

 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2022-05-10 
Bo Sunesson (C) och Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

 
 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

att fastställa borgensram för Emmaboda Elnät AB till 70 miljoner kronor. 
                                    _____ 

      Yrkanden vid kommunfullmäktige 2022-05-30 
      Stig-Ove Andersson (S), Bo Sunesson (C) och Günter Villman (M) yrkar  

  bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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  ____ 
                               
                               KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
                             
                         att fastställa borgensram för Emmaboda Elnät AB till 70 miljoner kronor. 

 ____    
 
Stefan Marcelius (SD), Olle Bertilsson (SD) och Bo Häggbring (SD)                                    
meddelade vid kommunfullmäktige 2022-05-30 att de avstod från att delta i 
beslutet. 
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KS/2022:47 
          §75 

                        Borgensram - Emmaboda Energi och Miljö 

Bakgrund 
Emmaboda Energi och Miljö AB står inför en period av ökade investeringar 
för underhåll och utveckling av anläggningar och i förekommande fall 
ledningsnät inom affärsområdena Fjärrvärme, Vatten och avlopp, Stadsnät 
och Avfall. Bolaget  kan inte självfinansiera den nivå av investeringar som 
bolagets, av styrelsen, fastställda investeringsplan innefattar. Beloppet som 
kan utgöra självfinansiering för ett givet år är årets resultat plus årets 
avskrivningar. 
 
Bolagets lån är upptagna via Kommuninvest som ägs av de flesta av 
Sveriges kommuner och några regioner tillsammans. Som en ersättning 
för kommunens  risk som borgensman betalar bolaget en årlig 
borgensavgift till kommunen. 
 
Nuvarande borgensram för Emmaboda Energi och Miljö AB är 163 
miljoner  kronor. 
 
Styrelsen i Emmaboda Energi och Miljö AB beslut 
Enligt justerat protokoll från styrelsemöte med officiellt datum 2021-12-
09 har  styrelsen för Emmaboda Energi och Miljö AB beslutat 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
borgensram  för Emmaboda Energi och Miljö AB till 343 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Borgensram för Emmaboda Energi och Miljö AB 
 
 

Johan Karlsson (SD) meddelade vid kommunstyrelsen 2022-05-10 att han ej 
deltar  i beslutet. 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att fastställa borgensram för Emmaboda Energi och Miljö AB till 283 miljoner 
kronor. 
____   
Stefan Marcelius (SD), Olle Bertilsson (SD) och Bo Häggbring (SD) 
meddelade vid kommunfullmäktige 2022-05-30 att de avstod från att delta i 
beslutet. 
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KS/2022:168 

    §76 
Äskande om utökad budgetram gällande investeringsmedel 
för                   markberedning på fastigheten Nötskrikan 6 

Sammanfattning 
Fastigheten Nötskrikan 6 har sedan tidigare utpekats som det slutliga 
alternativet till kommunens nya Blåljushus. Enligt tidigare beslut i Teknik- och 
fritidsnämnden ska kostnaden för markberedning läggas på avgiften kopplat 
till tomträttsavtalet. Vidare, för att säkerställa garantier för ett färdigt 
Blåljushus ingick markberedningen i den totala entreprenaden för projektet, 
vilket innebär att                         tomträttsavtalet först skrivas under när kostnaderna för 
markberedningen har uppstått. 

 
Ärendets beredning 
Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med EMFAB, deras 
konsulter  och projektets entreprenörer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Entreprenören för projektet med Blåljushuset är nu färdiga med själva 
markberedningen vars kostnad uppgått till en kostnad av 2,8 miljoner 
kronor. 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-24 
att hos kommunfullmäktige äska om utökad budgetram gälande 
investeringsmedel med 2,8 miljoner kronor för markberedning på fastigheten 
Nötskrikan 6 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utökad 
budgetramen      med 2,8 miljoner kronor gällande investeringsmedel 
för markberedning på                  fastigheten Nötskrikan 6 
 
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Äskande om utökad budgetram gällande 

investeringsmedel för markberedning på fastigheten Nötskrikan 6 
• TFN 2021-03-25 § 30 Tomträttsavtal för fastigheten Nötskrikan 6 
• TFN 2022-03-24 § 13 Äskande om utökad budgetram 

gällande investeringsmedel för markberedning på fastigheten 
Nötskrikan 6   

                         ____     

                       Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

                       Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

                       KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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                         att utöka teknik- och fritidsnämndens budgetram med 2,8 miljoner kronor  
 gällande investeringsmedel för markberedning på fastigheten nötskrikan 6. 

                         ____    
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           KS/2022:29 
 §77 
                       Årsredovisning, revisionsberättelse samt revisionsrapport 2021 från  
         Samordningsförbundet i Kalmar län 
  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades fr.o.m. 1 oktober 2005 av 
Försäkringskassan, Region Kalmar län, Länsarbetsnämnden och 
samtliga kommuner i Kalmar län i syfte att samordna aktiviteter för att 
få människor  tillbaka till arbetslivet. 
 
Emmaboda kommun har således varit medlem i förbundet sedan dess start. 
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 
2021 till förbundets medlemmar. 
 
Det är upp till varje medlem att godkänna förbundets årsredovisning samt 
pröva  frågan om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
 
Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2021 
• Rapport Granskning av årsredovisning 2021 
• Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
• Rapport över basgranskning 2021 
• Revisionsberättelse 2021 
 
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan              godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
____    
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 
 
att godkänna Årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet I Kalmar län 
 
att meddela Samordningsförbundet i Kalmar län om beslutet gällande 
ansvarsfrihet och årsredovisning 2021. 
____   
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Stefan Nyström (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet vid      
kommunfullmäktige 2022-05-30.  
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 KS/2022:6 

§78 
                   Balansrapport - Ej färdigbehandlade medborgarförslag och motioner 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall en balansrapport över motioner 
och medborgarförslag som inte slutförts redovisas vid kommunfullmäktige. En 
ny förteckning över ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag har 
sammanställts. 
 
Redovisning görs ej av verksamhetsår under vilka samtliga anmälda motioner 
och                     medborgarförslag har färdigbehandlats. Alla medborgarförslag 2013-2018 
har färdigbehandlats. 2019 har ett medborgarförslag ej anmälts av 
kommunfullmäktige, och ett annat medborgarförslag har avslutats då det 
framkommit att remissinstansen som fått medborgarförslaget ej har rådighet 
över frågeställningen. 
 
Samtliga motioner 2013-2017 har färdigbehandlats. Redovisning om 
beredningsläget för motioner och medborgarförslag äldre än ett år finns nedan. 
I                     beslutsunderlaget finns det protokollsutdrag från alla tillfällen 2018-2021-12 
där  medborgarförslag och motioner har anmälts. De medborgarförslag och 
motioner  som är överstrukna med gul markering är ännu obehandlade. 
 
Antal inkomna medborgarförslag 2019 - 2022-04-29 

2019: 6 st Alla färdigbehandlade. 
 

Medborgarförslag ”Ge EMFAB i uppdrag att sätta upp 
skyltar vid infarten till Boda Glasbruk” har hanterats på 
följande sätt: EMFAB                       har 2020-04-16 återkommit med svar 
om att de ej har rådighet över  frågan, därför har 
medborgarförslaget lämnats utan åtgärd. 
 
Medborgarförslag ”Installation av hiss i till andra våningen i 
fastigheten Torggatan 4 Emmaboda” beslutades att inte 
anmälas då                     kommunen ej har rådighet över frågan (KF 2019-
05-27 § 71). Förslaget på åtgärd är översänt som en synpunkt 
till Emmaboda                  Bostads AB. 

                  
                    2020: 8 st           7 färdigbehandlade. 
 

1 medborgarförslag ”Sagopark bakom biblioteket” 
återremitterat  till Bildningsnämnden enligt KS beslut 
2021-10-05: 
att återremittera ärendet för att inhämta vilka konsekvenser 
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ett genomförande av förslaget skulle innebära, vad det skulle 
kosta, vad det skulle innebära för verksamheten samt föra en 
dialog med markägaren och se vad de har för synpunkter 
kring förslaget. 
Bildningsförvaltningen har på grund av tidsbrist inte kunnat 
genomföra ovannämnda åtgärder. 

 
                  2021: 10 st           8 färdigbehandlade. 
 

Medborgarförslag ”Emmabodabygdens framtidsförening 
ta över  Neikters magasin” har Kommunstyrelsen begärt 
återremiss på i väntan på rättslig hantering. Således har 
medborgarförslaget inte  kunnat färdigbehandlas. 

 
Medborgarförslag ”Bygg ihop vägarna utmed järnvägen 
väster om N Brinkabo” återremitterat till teknik- och 
fritidsnämnden för                     dialog med markägarna och en 
kostnadsberäkning med återkoppling senast 2022-12-31. 

 
                   2022: 5 st 0 färdigbehandlade 
 
                   Antal inkomna motioner 2018 - 2022-04-29 
 
                   2018: 11 st.    10 färdigbehandlade. 
 

1 ej behandlad: 
Återremiss av ”vattenbesparande åtgärder vidtas vid 
nybyggnad och  renovering” till EBA, EMFAB. EBA har 
behandlat frågan på ett styrelsemöte 2020-04-16, men missat 
att skicka remissvar till Kommunledningskontoret. Remissvar 
i form av inkopierad text i mejl är skickat till 
Kommunfullmäktiges sekreterare 2022-04-13. 

 
                   2019: 6 st.     4 färdigbehandlade. 
 

Motion ”Uttalande om återvändande IS-terrorister” har 
hittills lämnats utan åtgärd, då det har framkommit att 
kommunen inte har rådighet över frågeställningen. 
Motionen har dock behandlats på kommunstyrelsens 
beredning 2022-05-10 för att ta  ställning till lämplig 
hantering. 

 
Motion ”Uppstramning av kommunens tobakspolicy”, 
återremitterad i juni 2020 med motiveringen att motionen 
inte har  besvarats i rätt form. Återremissen specificerar inte 
på vilket vis motionen skulle ha besvarats felaktigt, men 
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motionen har dock behandlats på kommunstyrelsens 
beredning 2022-05-10 för att ta ställning till lämplig 
hantering. 

 
                    2020: 8 st.    7 färdigbehandlade. 
 

  Motion ”Gula Magasinet” återremitterad för att invänta rättslig 
                                             hantering av överklagande. Därför har motionen inte kunnat                     
                                       färdigbehandlas. 
 
                     2021: 8 st.        4 färdigbehandlade 
 

4 ej behandlade, varav en är minst ett år gammal: 
 

Motion ”Fritidsbank” behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni. Den har inte kunnat färdigbehandlas 
inom 1 år  eftersom kommunstyrelsens beslut 2022-11-09 
§145 var följande: att med hänvisning till Teknik- och 
fritidsnämnden beslut 2021-10-06 § 85 och yttrande 
innebärande att teknik- och fritidsförvaltningen inte har 
möjlighet att införa tjänsten ”fritidsbank”  inom sin 
verksamhet, översända motionen till Bildningsnämnden och 
Möjligheternas hus AB. 

 
                      2022: 1 st.  0 färdigbehandlade 
 
                      Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Ej behandlade medborgarförslag och motioner 
• Sammanställning – Ej behandlade medborgarförslag och motioner 2018-

2022 
 
 

Kommunstyrelseberednings förslag till Kommunstyrelsen               

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att anmälan av ej slutligt behandlade motioner och medborgaförslag per 2022-
04-29 med kännedom antecknas till protokollet. 
____     
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            KS/2022:211 
 
§79 
Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
Följande motioner har inkommit till kommunfullmäktige per 2022-05-23: 
• Motion - Andelsköp av solceller på kommunens byggnader  

Inga nya medborgarförslag är kommunen tillhanda per 2022-05-23. 
 

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

§80 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
från Jenny Petersson (-) 

 
Jenny Petersson (-), ersättare i kommunfullmäktige, har meddelat att hon avsäger sig 
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har därmed val  
att förrätta till uppdrag som: 
-ersättare i kommunfullmäktige efter Jenny Petersson (-) för innevarande 
mandatperiod fram tills 2022-10-14 
____    

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att hemställa hos Länsstyrelsen Kalmar län att genomföra ny sammanräkning för 
kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 
____    
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             KS/2022:11 
 
 §81 
Anmälan: Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Karl Geyer (MP) 
 
Länsstyrelsen Kalmar län har 2022-05-10 utsett en ny ledamot efter Karl 
Geyer (MP). Den nya ledamoten är Inger Bark Lagergren (MP). 
____  

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 

     att med kännedom anteckna informationen till protokollet 
     ____    
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§82 
Fyllnadsval av Stefania Steinthorsdottir Tjernberg (SD) som ny ledamot i 
Socialnämnden efter Charlotte Andersson (SD) för innevarande 
mandatperiod fram tills 2022-12-31 
 

    Mot bakgrund av en vakans har kommunfullmäktige val att förrätta till  
    uppdrag som: 

                          -ledamot i Socialnämnden efter Charlotte Andersson (SD) för innevarande  
                          mandatperiod fram tills 2022-12-31 
 

    Förslag 
     Stefan Marcelius (SD) föreslår Stefania Steinthorsdottir Tjernberg (SD)  

    som: 
     -ledamot i Socialnämnden efter Charlotte Andersson (SD) för innevarande  
                           mandatperiod fram tills 2022-12-31   

  ____    
 
     KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
     att välja Stefania Steinthorsdottir Tjernberg (SD) som: 
     -ledamot i Socialnämnden efter Charlotte Andersson (SD) för innevarande  
                           mandatperiod fram tills 2022-12-31 

 _____  
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