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Plats och tid Lövsalen Emmaboda kommunhus, 2020-01-09, 13:00-14:10  
  
Beslutande Johan Jonsson (C), ordförande 

Sten-Olof Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande 

 Bo Sunesson (C) 
 Leif Karlsson (M) 
 Bo Eddie Rossbol (BA) 
 Gull-Britt Hellborg (KD) 
 Per Adolfsson (S) 
 Annika Karlsson (S) 
 Jarkko Pekkala (S) 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Simon Petersson (S) 
 Martin Henriksson (SD) 
Övriga deltagande Tommy Persson, kanslichef 
 Anders Svensson tf kommunchef,  

Katarina Bondesson förvaltningsekonom, Henrik Andersson IT-chef 
Viktor Hellerstedt personalchef, Lennart O Werner bildningschef, 
Michael Börjesson socialchef 

  
Utses att justera Bo Eddie Rossbol (BA) 
Justeringens plats och 
tid 

Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-01-13, kl. 07:30 

  
Underskrifter 
sekreterare 

    
Paragrafer  1 –11 

 
 
                      ordförande 

Tommy Persson  

 
 
                      justerande 

Johan Jonsson (C)  

                  Bo Eddie Rossbol (BA)  
    

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN  
Sammanträdesdatum 2020-01-09   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-01-13 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-02-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   
  Christoffer Karlsson 
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Innehållsförteckning 
  
§ 1 Kommunledningen informerar  
§ 2 Budgetuppföljning  
 Bildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen,  
 Kommunkoncernen 
§ 4 Reviderad pensionspolicy 
§ 5 Ny taxa felaktiga automatiska brandlarm 
§ 6 Information – Indexreglerade taxor inom Räddningstjänsten 
 Emmaboda Torsås verksamhetsområde 
§ 7 Elnätstaxa 2020- Förändrade förutsättningar innebärande en 
 sänkning av avgiften 
§ 8 Firmateckning samt delegation Emmaboda kommun 
 Bolagsordning för Möjligheternas Hus AB 
§ 9 Information - Synpunkt Räddningstjänsten släckningsarbetet  
 branden Södravägen 
§ 10 Information - Besvarande av Granskning av delårsrapport 2019  
 Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
§ 11 Meddelanden 
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§ 1 Dnr KS/2020:5 
 
Kommunledningen informerar  

 
Tf kommunchefen informerar 
Träff med Arbetsförmedlingens regionledning har genomförts gällande 
förmedlingens fortsatta närvaro i Emmaboda kommun.  
Information om situationen kring Nöjesindustrin. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 2 KS/2018:8 
 
Budgetuppföljning 2019 
Bildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Kommunkoncernen 

 
Sammanfattning Kommunstyrelsen ekonomiska läge 
Kommunens resultat för 2019 förväntas bli 7,0 mkr.  
 
Nämndernas prognoser visar en avvikelse på -10,6 mkr mot budgeterat.  
- Bildningsnämnd redovisar -8,6 mkr, varav The Glass Factory står för mer än 

hälften av budgetunderskottet.  
- Socialnämnden förväntas gå -6,5 mkr.  
- Teknik- och fritidsnämndens prognos är ett överskott på 1,0 mkr. 
- Bygg-och miljö redovisar ett överskott på 0,5 mkr.  
- Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på sammanlagt 3,0 mkr.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet.  
____ 
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§ 3 Dnr KS/2020:36 
 
Reviderad pensionspolicy 
 
Sammanfattning  
Befintlig pensionspolicy med riktlinjer samt bilagor antogs i kommunfullmäktige 
2015. I enlighet med revideringsintervall skall denna policy genomgås under varje 
mandatperiod. Den reviderade policyn med bilagor är uppdaterad med redan 
antagna beslut, men ej inrättade i policy, så som beslut om OPF-KL18 och frivillig 
gruppförsäkring. Det har inför kommande år blivit lagändring för höjd 
pensionsålder vilket den reviderade policyn nu tar hänsyn till. 
 
Den har även uppdaterats med utökade möjligheter för kommunen att aktivt arbeta 
med pensionsavsättningar för personal för att bibehålla personal, men även ökade 
möjligheter under omställningstider. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdaterad pensionspolicy inför 2020 
Gällande Pensionspolicy inkl riktlinjer 
Uppdaterade riktlinjer för alternativ tjänstepension inför 2020 
Uppdaterade riktlinjer för löneväxling till pension inför 2020 
Uppdaterade riktlinjer pensionslösningar vid avgång inför 2020 
Tjänsteskrivelse reviderad pensionspolicy 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta reviderad pensionspolicy med bilagda riktlinjer. 
____ 
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§ 4 Dnr KS/2020:53 
 
Ny taxa felaktiga automatiska brandlarm 
 
Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med information om 
indexuppdatering taxor för tillsyn och tillstånd 2020 samt ny taxa för felaktiga 
automatlarm. 
 
Taxa för felaktiga automatlarmen förslås höjas från 6 000 kronor till 10 000 
kronor per fellarm.  
 
Syftet är att i förbundets proaktiva arbete tillse att verksamheterna tar sitt ansvar 
för att säkerställa att minimera fellarm till räddningstjänsten.  
Vidare är syftet att verksamheterna som har sina automatlarm ska ta större ansvar 
för att undvika att räddningstjänsten rycker ut med styrka på onödiga larm som 
inte är orsakade av brandtillbud. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ny taxa automatiska brandlarm 20191209 
Indexuppdaterade taxor 2020 
Protokoll191202 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ny taxa, 10 000 kr för felaktiga automatiska brandlarm ska gälla från och med 
2020-01-01 enligt beslut i direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås. 
____ 
 
Yrkanden  
Simon Petersson (S) yrkar att taxan ska börja gälla från 2020-03-01 
 
En enig Kommunstyrelse bifaller Simon Peterssons (S) yrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ny taxa, 10 000 kr för felaktiga automatiska brandlarm ska gälla från och med 
2020-03-01 enligt beslut i direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-
Torsås. 
____ 
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§ 5 Dnr KS/2020:52 
 
Information – Indexreglerade taxor inom Räddningstjänsten Emmaboda 
Torsås verksamhetsområde 
 
Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med information om 
indexuppdatering taxor. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 att 
förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
verksamhetsområde kan verkställa beslut gällnade höjning av taxor via 
Konsumentprisindex, KPI, samt varje år meddela Kommunfullmäktige gällande 
nivå för de taxor som berörs av indexregleringen enligt beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Indexuppdaterade taxor 2020 
Protokoll191202 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna information om indexreglerade taxor inom 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås verksamhetsområde.  
____ 
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§ 6 Dnr KS/2019:421 
 
Elnätstaxa 2020- Förändrade förutsättningar innebärande en sänkning av 
avgiften 
 
Sammanfattning av ärendet 
Emmaboda Elnät AB har inkommit med skrivelse gälande sänkning av 
nätavgiften. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 199 att uppdra till 
kommunledningskontoret att meddela Emmaboda Elnät AB att Emmaboda 
kommunstyrelse inte har något att erinra kring bolagets beslut om höjning av 
nätavgiften med 1,4 % från 2020-01-01. 
 
Enligt Emmaboda Elnät AB bolagsordning skall kommunstyrelsen beredas 
tillfälle att yttra sig innan avgifter som berör enskilda hushåll ändras. 
 
Efter Kommunstyrelsens beslut har det till Emmaboda Elnät AB inkommit 
information från leverantören E-ON om en sänkning av regionnätsavgiften som 
påverkar nätavgiften. 
 
Föreslagen justering av elnätstaxan för Emmaboda Elnät AB 
Utifrån de sänkta kostnader som de sänkta regionnätsavgifterna medför för 
Emmaboda Elnät AB beslutar styrelsen att sänka taxan för elnätet med i 
genomsnitt 5,1 % för 2020. 
 
Kommunstyrelsen har redan uttalat att man inte har några invändningar mot en 
höjning med 1,4 % och ur elnätsbolagets synvinkel ser vi det som ett tak för vår 
höjning. Att vi sedan till slut landar på en lägre nivå är positivt och om 
kommunstyrelsen formellt vill besluta att inte ha några invändningar eller om man 
bara noterar att det till slut blev lägre än takvärdet lägger vi inga synpunkter på. 
Därför skriver vi heller inget förslag till beslut utan ser detta som en information 
till kommunstyrelsen om vad justeringen till slut blev. 
 
Sänkning för normalförbrukare inom Emmaboda Elnäts koncessionsområde 
Sänkningen för en villa med elvärme och elförbrukning av 20 000 kWh/år är 35 
kr/mån eller 419 kr/år 
 
Sänkningen för en villa som värms på annat sätt och elförbrukning 5 000 
kWh/år är 17 kr/mån eller 207 kr/år 
Sänkning för en lägenhet på 62,5 m2 är 3,92 kr/mån eller 47 kr/år. 
Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils 
Holgerssonmodellen. 
 
Beslutsunderlag 
Elnät 191031 
Tjänsteskrivelse angående information om taxa elnät 2020 
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____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att meddela Emmaboda Elnät AB att 
Emmaboda kommunstyrelse inte har något att erinra kring bolagets beslut om en 
sänkning av nätavgiften med i genomsnitt 5,1 %. 
____ 
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§ 7  Dnr KS/2019:51 
 
Firmateckning samt delegation Emmaboda kommun 
 
Med anledning av förändringar i Kommunstyrelsens ledning erfordras nytt beslut 
om firmateckning avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde.  
_____  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa följande förfarande för firmateckning fr.o.m 2020-01-13 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, ekonomichef Anders Svensson, controller 
Jenny Fransson, ekonomiassistent Karin Ögersten Andersson, ekonomiassistent  
Lena Kronberg, redovisningsekonom Katarina Bondesson, kommunchef Anette 
Strömblad samt kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson.  
 
Kvitton och värdepostförsändelser undertecknas av kommunalrådet Johan 
Jonsson, kommunchef Anette Strömblad, kommunsekreterare Tommy Persson, 
ekonomichef Anders Svensson, teknisk chef Niklas Beermann, registrator 
Christoffer Karlsson 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 Sten-Olof 
Johansson eller 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för Niklas 
Beermann kommunchef Anette Strömblad.  
 
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 av 
kommunchef Anette Strömblad. 
 
Kommunens borgensförbindelser undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Jonsson och ekonomichef Anders Svensson samt vid förfall för Johan 
Jonsson av 1:e vice ordförande Sten-Olof Johansson eller 2:e vice ordförande 
Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för Anders Svensson av kommunchef Anette 
Strömblad.  
 
Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s program 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson och kommunchef 
Anette Strömblad samt vid förfall för Johan Jonsson av 1:e vice ordförande Sten-
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Olof Johansson eller 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för 
Anette Strömblad av ekonomichef Anders Svensson.  
 
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 ekonomichef Anders Svensson 
samt vid förfall för Johan Jonsson av  1:e vice ordförande Sten-Olof Johansson 
eller 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för Anders Svensson 
av kommunchef Anette Strömblad.  
 
Hyres- och arrendekontrakt avseende kommunens fastigheter undertecknas av 
teknisk chef Niclas Beermann samt vid förfall för Niclas Beermann av Åsa 
Albertsson eller kommunchef Anette Strömblad. 
 
Servitutsavtal för kommunen undertecknas av teknisk chef Niclas Beermann samt 
vid förfall för Niclas Beerman av Åsa Albertsson eller kommunchef Anette 
Strömblad. 
 
Betalningsföreläggande, utmätningar etc. undertecknas av ekonomichef, Anders 
Svensson och vid förfall för honom 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 Sten-Olof 
Johansson och kommunchef Anette Strömblad, 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: 
Ekonomichef Anders Svensson  
Kommunchef Anette Strömblad  
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sten-Olof Johansson 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson 
 
2 Beslut om all förvaltning av kommunens likviditet delegeras till var för sig: 
Ekonomichef Anders Svensson 
Kommunchef Anette Strömblad  
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sten-Olof Johansson 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Ixcot Nilsson 
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3 Beslut om användande av riskbegränsande instrument typ terminsaffär delegeras 
till Ekonomichef Anders Svensson  
 
4 Undertecknande av handlingar i samband med kommunens upplåning, leasing, 
likviditetsförvaltning, options- och terminsaffärer eller annan finansiell 
verksamhet delegeras till två i förening: 
Ekonomichef Anders Svensson  
Kommunchef Anette Strömblad  
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sten-Olof Johansson 
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: 
Ekonomichef Anders Svensson 
Redovisningsekonom Katarina Bondesson  
Controller Jenny Fransson 
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 Sten-Olof 
Johansson och kommunchef Anette Strömblad, båda i förening, samt vid förfall 
för Johan Jonsson eller 1:e vice ordförande Sten-Olof Johansson av 2:e vice 
ordförande Maria Ixcot Nilsson och vid förfall för kommunchef Anette Strömblad 
av ekonomichef Anders Svensson.  
____ 
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§ 8 Dnr KS/2019:237 
 
Bolagsordning för Möjligheternas Hus AB 
 
Bakgrund 
Möjligheternas hus AB har inkommit med ny bolagsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Bolagsordning Möjligheternas Hus Ab 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta ny bolagsordning för Möjligheternas hus AB. 
____ 
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§ 9 Dnr KS/2020:14 
 
Information - Synpunkt Räddningstjänsten släckningsarbetet branden 
Södravägen 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med information om 
svar gällande synpunkt på släckningsarbetet av branden vid Södravägen i 
Emmaboda.  
 
Både synpunkt och svar finns tillgängliga på Emmaboda kommunhus. 
 
Beslutsunderlag 
KS_2019_310-Synpunkt till Räddningstjänsten på släckningsarbetet i samband 
med branden på Södravägen 
Svar på synpunkter Södravägen 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna information om inkommen synpunkt och svar 
gällande släckningsarbetet av branden Södravägen Emmaboda.  
____ 
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§ 10 Dnr KS/2020:14 
 
Information - Besvarande av Granskning av delårsrapport 2019 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med information på 
svar gällande granskning av delårsrapport 2019.  
 
Räddningschefen har informerat förbundsdirektionen som beslutat att 
revisionsrapporten och revisionsrapporten och revisorutlåtande ska skickas för 
godkännande till respektive kommunfullmäktige. 
 
 Revisorerna bedömer att:  
• delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagens krav och god 

redovisningssed,  
• förbundet, enligt prognosen, inte kommer att uppnå en ekonomi i balans för år 

2019,  
 

• delårsrapporten innehåller en uppföljning av förbundets mål för god 
ekonomisk hushållning. Enligt uppföljningen beräknas ett av två finansiella 
mål uppfyllas. För de verksamhetsmässiga målen visar uppföljningen att tre 
fjärdedelar av åtgärderna är genomförda och att knappt tre fjärdedelar av 
kvalitetsindikatorerna visar en positiv utveckling. För två av indikatorerna 
saknas uppgift om utfallet varför ingen bedömning om utvecklingen görs. Vi 
saknar en prognos över bedömningen av måluppfyllelsen per den 31 
december 2019. Detta anser vi bör framgå av delårsrapporten.  
 

• delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den 
som underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.  

 
Beslutsunderlag 
Rapport delårsgranskning RFET 20190831 
Utlåtande räddningstjänstförbundet 2019 delårsrapport 
Protokoll191202 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med godkännande anteckna information om inkommen granskning av 
delårsrapport 2019 samt revisorernas utlåtande.  
____ 
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§ 11 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
M1 Delegationsbeslut tf. kommunchef och tf. chef kommunledningskontoret 
M2 KS_2019_348-Skrivelse Angående flytten av barn från Solgläntan i Eriksmåla 
M2 KS_2019_349-Skrivelse med anledning av nämndens förslag att flytta 
förskolebarnen från förskolan Solgläntan till förskolan Videbacken 
M3 Fråga till kommunstyrelsen om att sälja marken dar Neonparken är belagen 
M4 TFN 2019-12-11 bilagor till Förslag 3 lokala trafikföreskrifter 
M4 TFN 2019-12-11 protokollsutdrag § 63 Förslag 3 lokala trafikföreskrifter 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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