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 Leif Karlsson (M) 
 Bo Eddie Rossbol (BA) 
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Utses att justera Marie-Louise Eddegård (S) 
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§ 16 Dnr KS/2021:149 
 
Godkännande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Följande ärende föreslås att tas upp på dagordningen vid dagens sammanträde: 
 
Förslag extra ärende: 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2021. 
En enig kommunstyrelse bifaller att ärendet tas upp vid dagens sammanträde. 
 
Maria Ixcot Nilsson vill få upp följande ärende: 
Deltagande på distans 
Bo Eddie Rossbol yrkar avslag på att Maria Ixcot Nilsson (S) förslag till att ta upp 
som extra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Proposition  
Kommunstyrelseberedningens förslag till dagordning mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) yrkande.  
Ordförande finner att kommunstyrelsens bifallit att Maria Ixcot Nilsson (S) förslag 
tas upp vid dagens sammanträde. .  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärende Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen 
Emmaboda kommun 2021 och Deltagande på distans tas upp vid dagens 
sammanträde 
 
att därmed godkänna dagens dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde.  
____ 
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§ 17 Dnr KS/2021:5 
 
Kommunledningen informerar  
 
Kommunchefen informerar 
Rapport pandemi Covid-19. Antalet smittade går stadigt nedåt.  
Nationellt har 3,5 % fått en dos och 0,7 % har fått två doser av vaccin mot Covid-
19.  
Motsvarande för kommunen är att 7,57 % har fått en dos 1,3 % fått 2 doser av 
vaccin mot Covid-19.  
Ambitionen är att alla ska ha erbjudit vaccin innan midsommar 2021. 
 
Årets resultat blir ca. 30,6 Mkr vilket är mycket glädjande.  
 
Det är ansökt om kameraövervakning till IFO som ibland upplevt hotfulla 
situationer. 
The Glass Factory har beviljats 1 Mkr bidrag per år i tre år från Region Kalmar 
län. 
Sydsvenska Handelskammaren ser en satsning på Emmaboda station som viktig. 
 
Fullmäktiges presidium arbetar  med att ta fram nya Ägardirektiv för kommunens 
bolag.  
 
Det är gjort en översyn på ekonomiavdelningen. Arbetsmiljö och personalansvar 
behåller kommunchefen medan redovisningsekonom Katarina Bondesson lyfts 
och får ny roll som chefsekonom. Någon ekonomichef efter Anders Svensson 
kommer således inte rekryteras.  
 
Förvaltningsekonom Katarina Bondesson redovisar kommunstyrelsen budget 
2020.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 18 Dnr KS/2021:25 
 
Firmateckning samt delegation Emmaboda kommun 

 
Sammanfattning  
Med anledning av förändringar i Kommunstyrelsens ledning erfordras nytt beslut 
om firmateckning avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Firmateckning samt delegation Emmaboda kommun 
_____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa följande förfarande för firmateckning fr.o.m. 2021-02-15 och 
tillsvidare:  
anvisningar på kommunens check, postgiro- och bankräkningar, samt kvittering 
eller överlåtelse av checkar, postremissväxlar och dylikt undertecknas av 
nedanstående personer, två i förening, controller Jenny Karlsson, ekonomiassistent 
Karin Ögersten Andersson, ekonomiassistent, Lena Kronberg, 
redovisningsekonom, Katarina Bondesson, kommunchef Anders Svensson samt 
kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson.  
 
Kvitton och värdepostförsändelser undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Jonsson, kommunchef Anders Svensson, kanslichef Tommy Persson, 
redovisningsekonom Katarina Bondesson, teknisk chef Niklas Beermann, 
registrator Christoffer Karlsson, registrator Pia Lindau samt arkivarie Maria 
Henningsson var för sig.  
 
Köpehandlingar vid kommunens köp och försäljning av fastigheter undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson och teknisk chef Niklas 
Beermann samt vid förfall för Johan Jonsson av 1:e vice ordförande Emma 
Åhlander Hansson eller 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för 
Niklas Beermann kommunchef Anders Svensson eller kanslichef Tommy Persson.  
 
Kommunens försäljning av tomtfastigheter för bostadsändamål handhas av 
Teknik- och Fritidsnämnden varför det noteras att köpehandlingar undertecknas av 
teknisk chef Niclas Beermann samt vid förfall för Niclas Beermann eller 
kommunchef Anders Svensson eller kanslichef Tommy Persson.  
 
Kommunens borgensförbindelser undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Jonsson och kommunchef Anders Svensson samt vid förfall för Johan 
Jonsson av 1:e vice ordförande Emma Åhlander Hansson eller 2:e vice ordförande 
Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för Anders Svensson av kanslichef Tommy 
Persson.  
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Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s program 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson och kommunchef 
Anders Svensson samt vid förfall för Johan Jonsson av 1:e vice ordförande Emma 
Åhlander Hansson eller 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för 
Anders Svensson av kanslichef Tommy Persson.  
 
Kommunens borgensåtaganden enligt förordningen om förvärvslån och 
hyresförlustlån samt kommunens borgensåtagande för byggnadskreditiv vid ny- 
och ombyggnad av enfamiljshus med statliga lån undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson och kommunchef Anders Svensson 
samt vid förfall för Johan Jonsson av  1:e vice ordförande Emma Åhlander 
Hansson eller 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för Anders 
Svensson av kanslichef Tommy Persson.  
 
Hyres- och arrendekontrakt avseende kommunens fastigheter undertecknas av 
teknisk chef Niclas Beermann samt vid förfall för Niclas Beermann av 
kommunchef Anders Svensson eller kanslichef Tommy Persson. 
 
Servitutsavtal för kommunen undertecknas av teknisk chef Niclas Beermann samt 
vid förfall för Niclas Beerman av kommunchef Anders Svensson eller kanslichef 
Tommy Persson.. 
 
Betalningsföreläggande, utmätningar etc. undertecknas av kommunchef Anders 
Svensson eller redovisningsekonom Katarina Bondesson och vid förfall för dessa 
av ekonomiassistent Lena Kronberg. 
 
Kommunens talan i mål och ärenden som inte nämnts ovan eller som på grund av 
lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, föres av 
kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson eller 1:e vice ordförande Emma 
Åhlander Hansson och kommunchef Anders Svensson eller kanslichef Tommy 
Persson, båda i förening.  
 
Följande befattningshavare skall, tills annat beslut fattas, inneha delegation enligt 
nedan. Delegationen inkluderar att följa de föreskrifter för Emmaboda kommuns 
medelshantering som beskrivs i Finanspolicy för Emmaboda kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige 1996-02-15, § 15.  
 
Ärenden  
1 Beslut om upplåning med bindningstider upp till 60 månader samt leasing 
delegeras till var för sig: 
Redovisningsekonom Katarina Bondesson 
Kommunchef Anders Svensson   
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Emma Åhlander Hansson 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson 
 
2 Beslut om all förvaltning av kommunens likviditet delegeras till var för sig: 
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Redovisningsekonom Katarina Bondesson 
Kommunchef Anders Svensson   
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Emma Åhlander Hansson 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson 
 
3 Beslut om användande av riskbegränsande instrument typ terminsaffär delegeras 
till kommunchef Anders Svensson eller redovisningsekonom Katarina Bondesson 
 
4 Undertecknande av handlingar i samband med kommunens upplåning, leasing, 
likviditetsförvaltning, options- och terminsaffärer eller annan finansiell 
verksamhet delegeras till två i förening: 
Redovisningsekonom Katarina Bondesson 
Kommunchef Anders Svensson   
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Emma Åhlander Hansson 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson 
 
5 Överföring av medel i bank mellan kommunens bankkonton och andra konton 
via telefon eller via terminalkoppling delegeras till var för sig: 
Redovisningsekonom Katarina Bondesson  
Kommunchef Anders Svensson 
Controller Jenny Karlsson 
Ekonomiassistent Karin Ögersten Andersson 
Ekonomiassistent Lena Kronberg  
 
Kommunens talan i mål och ärenden varom ej nämnts ovan eller som på grund av 
lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan föres av 
kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson eller 1:e vice ordförande Emma 
Åhlander Hansson och kommunchef Anders Svensson, båda i förening, samt vid 
förfall för Johan Jonsson eller 1:e vice ordförande Emma Åhlander Hansson av 
2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för kommunchef Anders 
Svensson av kanslichef Tommy Persson.  
____ 
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§ 19 Dnr KS/2020:468 
 
Ny kommunstyrelsesal  
 
Bakgrund  
Teknik- och fritidsnämnden har uppdragits att inkomma med underlag för beslut 
gällande ny  kommunstyrelsesal i kommunhuset. 
Kommunen har idag ingen lättillgänglig konferenslokal för publika 
sammanträden.  
 
Fastighetschefen Hugo Kjellin och kanslichef Tommy Persson har sett över 
möjligheterna att bygga om den gamla receptionen till konferenslokal.  
 
Ekonomi  
Uppskattad kostnad för ombyggnation är 1,4 Mkr. 
Ombyggnationen  finansieras via kommunfullmäktiges ospecificerade 
investeringsanslag 2021.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 2020-12-09 § 56 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela teknik- och 
fritidsnämnden investeringsmedel från – Ospecificerade investeringsanslag 2021 
till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset Emmaboda 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ombyggnation till kommunstyrelse sal 
KS_2020_468-TFN 2020-12-09 protokollsutdrag § 56 - Ny kommunstyrelselokal 
i Kommunhuset Emmaboda 
KS_2020_468-Tjänsteskrivelse - Ny Kommunstyrelsesal l Kommunhuset 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela teknik- och fritidsnämnden investeringsmedel från – Ospecificerade 
investeringsanslag 2021 till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset 
Emmaboda 
____ 
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§ 20 Dnr KS/2021:61 
 
Renovering av kommunhusets cafeteria inkl. uteplats 
 
Bakgrund  
Tekniska kontoret har uppdragits att inkomma med underlag för beslut gällande 
renovering av kommunhusets cafeteria inkl. uteplats.  
 
Kommunhusets cafeteria är i behov av renovering. Inventarierna är gamla och 
funktionaliteten är inte anpassad till dagens användare och antalet besökare i 
lokalen.  
 
Fastighetschefen Hugo Kjellin, kanslichef Tommy Persson samt städsamordnare 
Kristina Ideström sett över möjligheterna att renovera cafeterian samt göra en 
uteplats till cafeterian.  
 
Ekonomi  
Uppskattad kostnad för renovering och uteplats är 1,5 Mkr. 
Renoveringen finansieras via kommunstyrelsens investeringsbudget 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - renovering kommunhusets cafeteria och tillskapande av uteplats 
 
Yrkanden  
Per Adolfsson (S) och Johan Jonsson (C) tillstyrker förslaget 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra renovering av cafeterian inkl. 
uteplats.  
 
att finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsbudget 2021. 
____ 
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§ 21 Dnr KS/2021:62 
 
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 gäller kalenderårsvis. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det föreligger inte någon extra kostnad för kommunen att även infoga SAMMIE 
och SMADIT i medborgarlöftet. Det finns utrymme i den nuvarande 
verksamhetens resurser att hantera och genomföra insatserna jämte de andra 
insatser som finns i medborgalöftet.  
Insatserna SAMMIE och SMADIT i medborgarlöftet ska ses som ett komplement 
till befintliga andra insatser i socialtjänstens pågående arbete mot missbruk. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda 
kommun 
Medborgarlöfte 2021-2022 
Tjänsteskrivelse medborgarlöfte 2021-2022 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att underteckna föreliggande Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och 
Emmaboda kommun.  
I de delar som rör SAMMIE krävs undertecknad överenskommelse mellan 
socialförvaltningen och lokalpolisområde Nybro för att gälla. 
____
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§ 22 Dnr KS/2021:64 
 
Beslut om upphandling av ny hyresgäst för bowlinganläggning och 
restaurang  
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit 2021-01-28 med förslag att snarast 
handla upp en ny hyresgäst till bowlinganläggningen och restaurangen med start 
efter sommaruppehållet samt att upphandlare från annan kommun ska medverka i 
upphandlingsförfarandet 
 
Den kommunägda bowlinganläggningen och restaurangen på Nöjesindustrin har 
sedan våren 2020 varit utan avtal och drivs för tillfället av kommunen själva. 
Under tiden så sker en renovering av bowlinganläggningen i syfte att säkerställa 
en välfungerande anläggning för seriespel såväl som för allmänheten i stort. 
 
Parallellt med detta pågår iordningställande av duschutrymmen och andra 
nödvändiga åtgärder kopplat till brandskydd och utrymning. 
 
Tanken är att anläggningen och restaurangen ska kunna hyras ut på nytt med start 
efter sommaruppehållet. För att ge en framförhållning till en ny hyresgäst är det nu 
läge att gå ut med en upphandling.  
 
Då uttalat intresse finns hos politiker i Teknik- och fritidsnämnden är det lämpligt 
att använda sig av en upphandlare från annan kommun i upphandlingsförfarandet. 
Detta för att säkerställa att processen blir så opartisk som möjligt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att hitta en hyresgäst och där med att säkerställa en kontinuitet av 
bowlinganläggningen och restaurangen gynnar kommunens invånare såväl som 
andra besökande.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 12  
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att snarast handla upp en ny hyresgäst till 
bowlinganläggningen och restaurangen med start efter sommaruppehållet. 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att upphandlare från annan kommun ska 
medverka i upphandlingsförfarandet 
 
Beslutsunderlag 
KS_2021_64-TFN § 12 Beslut om upphandling av ny hyresgäst för 
bowlinganläggning och restaurang 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av bowling och restaurang 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att snarast handla upp en ny hyresgäst till bowlinganläggningen och restaurangen 
med start efter sommaruppehållet 
 
att upphandlare från annan kommun ska medverka i upphandlingsförfarandet. 
____ 
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§ 23 Dnr KS/2021:77 
 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har inkommit med förslag till Tillämpningsövningar till avgifter 
inom socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021. 
 
Avgifterna i tillämpningsanvisningarna avser insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Emmaboda kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omsorg 
som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett boendeform. 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2020 
____ 
 
Socialnämnden beslutade 2021-01-27 § 5 
att med kännedom lägga informationen om Tillämpningsanvisningar till avgifter 
för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021 till handlingarna utan beslut i 
sak 
att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningar till avgifter för 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Tillämpningsanvisningar till avgifter för socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2021.  
____ 
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§ 24 Dnr KS/2020:166 
 
Deltagande på distans 
 
Sammanfattning 
Pandemin med Coronavirusets spridning aktualiserade frågan om möjligheten att 
delta på politiska sammanträden i Emmaboda kommun på distans. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 27  
att vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga 
nämnder, samtliga beredningar, samtliga utskott och krisledningsnämnden i 
Emmaboda kommun får deltagande ske på distans, om särskilda skäl föreligger. 
att ordförande i respektive organ avgör om särskilda skäl föreligger. 
att deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor, i enlighet med bestämmelser i kommunallagen. 
att ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunledningskontorets kansliavdelning. Vid särskilda 
skäl/händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordförande avgör 
om deltagande får ske på distans eller ej.  
att uppdra till Kommunstyrelsen att justera ”Arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Emmaboda” samt ”Reglementen för nämnder och styrelser i 
Emmaboda kommun”, enligt detta beslut. 
att uppdra till Kommunstyrelsen att utvärdera detta beslut och senast 2021-11-30 
föreslå Kommunfullmäktige att behålla, ändra eller upphäva detta beslut. 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att fram till 210630 har man som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder, utskott, beredningar 
och i krisledningsnämnden rätt att delta på distans. 
 
Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar avslag på Maria Ixcot Nilsson (S) förslag.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) förslag  
 
Proposition 
Bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) förslag mot avslag på det samma.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande.  
 
Votering 
Ja för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 
Nej avslag på det samma  
Utfall votering Ja 11 st. Nej 2 st.  
 
Beslutsunderlag 
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KF 2020-03-30 § 27 Tillägg till kommunstyrelsens och nämnders reglemente, och 
kommunfullmäktiges arbetsordning gällande sammanträden på distans 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fram till och med 2021-06-30 har ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samtliga nämnder, utskott, beredningar och i 
krisledningsnämnden rätt att delta på distans. 
____ 
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§ 25 Dnr KS/2021:10 
 
Meddelanden 
M1 Protokoll 20201210 Elnät Signerat 
M2 Protokoll 20201210 Energi och Miljö Signerat 
M3 § 125 2020-12-16 - Socialnämndens arbete med Covid-19 år 2020 
M3 Socialförvaltningens arbete med Covid-19 ar 2020 
M4 Styrelseprotokoll EMFAB 2020-12-17 
M5 Cirkulär 21_02 Förlängning semesterlönegrundande frånvaro 1 
M5 Cirkulär 21_02 Förlängning semesterlönegrundande frånvaro 
M6 Protokoll styrelse kfkl 201210 signed 
M7 Cirkulär 21_06 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid 19 1 
M7 Cirkulär 21_06 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid 19  
M8 Cirkulär 21_07 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin 1 
M8 Cirkulär 21_07 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin 
M9 Cirkulär 21_08 BEA förlängning överläggningsskyldighet Viktig information från 
SKR (cirkulär 2108) 1 
M9 Cirkulär 21_08 BEA förlängning överläggningsskyldighet Viktig information från 
SKR (cirkulär 2108) 
M10 Examinerade inom vårdutbildningar kortsiktiga prognoser 
M10 Missiv kortsiktiga prognoser från Nationella vårdkompetensrådet 
M10 Nytt kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet 
M11 BIN 2020-12-10 § 102 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
 
 
 

 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-02-09 17 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 9 

       
   Ja     Nej   Avst 
1 C Johan Jonsson X   
2 M Emma Åhlander Hansson X   
3 M Leif Karlsson X   
4 C Bo Sunesson X   
5 B-A Bo Eddie Rossbol  X  
6 KD Gull-Britt Hellborg  X  
7 SD Martin Henriksson X   
8 S Maria Ixcot Nilsson X   
9 S Per Adolfsson X   
10 S Annika Karlsson X   
11 S Jarkko Pekkala X   
12 S Marie-Louise Eddegård X   
13 S Simon Petersson X   
      
   11 2 - 
 

 
 

 
 


	Försättsblad
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 16 Godkännande av dagordning
	Kommunledningen informerar
	§ 17 Kommunledningen informerar
	§ 18 Firmateckning samt delegation Emmaboda kommun
	§ 19 Ny kommunstyrelsesal
	§ 20 Renovering av kommunhusets cafeteria inkl. uteplats
	§ 21 Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun
	§ 22 Beslut om upphandling av ny hyresgäst för bowlinganläggning och restaurang
	§ 23 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021
	§ 24 Deltagande på distans
	§ 25 Meddelanden

