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Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2019-10-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2019-10-28, kl. 18:00 – 20:45 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kommunsekreterare 
Anders Svensson ekonomichef 
Lennart O Werner bildningschef 
 

Tema LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Joachim Axelsson fritidsgårdschef och 
Tommy Persson kommunsekreterare 
 

  
Utses att justera Marie-Louise Eddegård (S) och Emma Åhlander Hansson (M) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2019-10-31 kl. 08:00 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 108 - 119 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Göran Andersson (C)  

 Marie-Louise Eddegård (S)  Emma Åhlander Hansson (M)  
 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Sammanträdesdatum 2019-10-28   
Datum för anslags 
uppsättande 

2019-10-31 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-11-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   

Christoffer Karlsson 
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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  N 
3 Sten-Olof Johansson M  N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Charlotte Andersson SD Jan Larsson N 
6 Zeljka Krajinovic S Eva-Lena Gotthardsson N 
7 Bo Eddie Rossbol BA Kent-Göran Karlsson N 
8 Ingrid Adolfsson S  N 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M Emma Åhlander Hansson N 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S  N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  N 
15 Jenny Rydberg C  N 
16 Stefan Nyström M  N 
17 Gull-Britt Hellborg KD  N 
18 Marie-Louise Eddegård S  N  
19 Lars-Olof Karlsson -  N 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  N 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M  N 
24 Kickie Norrby S  N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD  N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S Erik Fors N 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling BA  N §§ 108-111 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M  N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  N 
39 Gullvi Dahllöf S  N 
40 Göran Andersson C  N 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
  
§ 108 Kommunrevisorerna informerar 
§ 109 Delårsredovisning Emmaboda kommun 2019 
§ 110 Besvarande av Medborgarförslag - Viddla 
§ 111 Förändring av Helg/Natt/Kväll samt ändring av ”Avgifter och regler – 

Förskola och fritidshem, Emmaboda kommun” 
§ 112 Översyn av skolskjutsreglerna 
§ 113 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
§ 114 Antagande av Kulturmiljöstrategi och Kulturmiljöprogram 
§ 115 Årlig utbetalning av partistöd 2020  
§ 116 Förvärv av fastigheten Emmaboda Tulpanen 18 och 20-21 
§ 117 Balansrapporter Medborgarförslag och Motioner 
§ 118 Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
§ 119 Fyllnadsval av Stefan Nyström (M) som ledamot och ordförande i  
 Möjligheternas hus AB efter Lisa Hansson (M) fram till och med  
 bolagsstämma 2023 
Voteringar 
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§ 108 KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar 
 
Bakgrund 
Kommunrevisionerna informerar om ärendeprocessen för de granskningsrapporter 
som revisonen genomför inom sitt uppdrag. Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges ledamöter får därmed kännedom om de granskningar som 
görs av nämnder, bolag och räddningstjänstförbundets verksamheter. 
 
De redogör även för de pågående granskningarna och de träffar de haft med 
Kommunfullmäktiges presidium samt med Kommunstyrelsen och nämnderna.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna informationen från kommunrevisorerna till protokollet.  
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§ 109 KS/2018:8 
 
Delårsredovisning Emmaboda kommun 2019 
 
Bakgrund 
Ekonomichefen redogör för delårsrapporten med hjälp från representant från 
nämnder, bolag och förbund som redogör för det ekonomiska läget inom det egna 
verksamhetsansvaret.  
 
Nämndernas budgetavvikelse, mkr Årsprognos 201908 201808 
    
Kommunstyrelsen  1,8  1,4    0,4 
Överförmyndarnämnd     0 -0,1   -0,1 
Revision     0  0,2    0,2 
Valnämnd     0     0    0,3 
Bygg o Miljönämnden     0  0,2   -0,2 
Teknik o Fritidsnämnd     0  0,8    1,7 
Bildningsnämnden -9,0 -2,1   -8,0 
Socialnämnden -5,8 -4,3   -5,1 
Summa -13,0 -3,9 -10,8 
    
Emmaboda bostads AB  3,8 3,8 5,6 
Emmaboda fastighets AB  1,0 1,0 0,8 
Emmaboda elnät AB     0 -0,3 1,4 
Möjligheternas Hus AB  0,4 0,4 -0,3 
Räddningstjänstförbundet  
Emmaboda – Torsås 

-1,3 -1,1 -0,1 

Summa 3,9 3,8 7,4 
    
    
Totalt -9,1 -0,1 -3,4 
    

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2019 
 
att uppmana nämnderna och Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås att vara 
återhållsamma med utgifter under resterande del av 2019. 
____ 
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§ 110 Dnr KS/2018:250 
 
Besvarande av Medborgarförslag - Streamingtjänst Viddla 
 
Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun innehållande förslaget 
att Emmaboda bibliotek ansluter sig till streamingtjänsten Viddla. 
 
Ärendets beredning 
Bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir, Emmaboda bibliotek, och förvaltningschef 
Lennart O Werner, bildningsförvaltningen, har handlagt ärendet. 
 
Sammanfattande redogörelse 
I det inkomna medborgarförslaget efterfrågar förslagsställaren att Emmaboda 
bibliotek ska ansluta sig till streamingtjänsten Viddla. Förslagsställaren framhåller 
att tjänsten kan bidra till ökad trivsel och bredda det utbud av tjänster som 
biblioteket erbjuder. Det finns inga invändningar mot dessa argument. 
Från och med oktober 2018 utgör streamingtjänsten Viddla en del av utbudet vid 
Emmaboda bibliotek. Den streamingtjänst som efterfrågas i medborgarförslaget 
har därmed redan införts. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag att Emmaboda bibliotek ansluter sig till streamingtjänsten 
Viddla. 
Remiss angående medborgarförslag att Emmaboda bibliotek ansluter till 
streamingtjänsten Viddla. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2019-08-29 § 79 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget anses vara besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att medborgarförslaget är bifallet då streamingstjänsten Viddla från oktober 2018 
utgör en del av utbudet vid Emmaboda bibliotek  
 
att därmed anse medborgarförslaget färdigbehandlat.  
____ 
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§ 111 Dnr KS/2019:340 
 
Förändring av Helg/Natt/Kväll samt ändring av ”Avgifter och regler – 
Förskola och fritidshem, Emmaboda kommun” 
 
Bakgrund 
Bildningsnämnden har 2019-09-26 inkommit med förslag på förändring av 
Helg/Natt/Kväll samt ändring av ”Avgifter och regler – Förskola och fritidshem, 
Emmaboda kommun”. 
 
Sedan några år finns, inom Emmaboda kommun, möjlighet för vårdnadshavare att 
lämna sina barn till förskola eller fritids på kvällar, nätter och helger. 
Skollagen 25 kap 5§ anger att: 
Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 
Skollagen anger således inte något krav att kommunen skall erbjuda barnomsorg 
på helger, kvällar eller nätter. 
Bildningsnämndens ekonomiska resultat de senaste åren har varit negativa. Det 
här innebär att bildningsförvaltningen har förbrukat mer pengar än vad det har 
funnits budget för. Emmaboda kommuns ekonomi tillåter inte att verksamheterna 
förbrukar mer pengar än vad som finns att tillgå. 
För att komma tillrätta med den ekonomiska utvecklingen inom 
bildningsnämnden är ett alternativ att avveckla barnomsorgens helg-, natt- och 
kvällsverksamhet. Detta är också en fråga om prioritering av resurser där 
bemanning istället kan ökas i verksamhet på dagtid på bekostnad av att 
barnomsorg på helger, nätter och kvällar inte erbjuds. 
 
Förvaltningens roll 
Bildningsnämnden har 2015 till 2018 gjort ekonomiska resultat som varit 
negativa. 2018 var resultatet 11,3 mkr sämre än budget. Åtgärder bör omgående 
vidtagas för att bryta denna negativa utveckling. 
En möjlighet att få ner kostnaderna är att dra ner på eller avveckla barnomsorg på 
helger, nätter och kvällar. Denna verksamhet är bra då den ökar möjligheterna för 
vårdnadshavare att förvärvsarbeta. Verksamheten är dock inte en lagstadgad 
rättighet utan något som lagen anger att kommuner ska sträva efter att erbjuda. 
Antalet familjer som nyttjar verksamheten är begränsat till ett fåtal och tendensen 
är att dessa blir färre. Kostnaderna för att tillhandahålla denna service bör 
bedömas i proportion till nyttjandegraden. Kostnaderna kan därför anses vara 
höga.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Under 2019 har 5-13 barn i 4-8 familjer nyttjat HNK. 
Om verksamheten avvecklas kan en konsekvens bli att vårdnadshavare ej kan 
jobba i samma utsträckning som nu då det ej finns tillgång till barnomsorg i 
kommunal regi utanför ordinarie öppettider. 
Arbetsmiljökonsekvensanalys upprättad för personalen enlig separat skrivelse. 
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Barnperspektivet belyses i bifogad skrivelse upprättad av skolpsykolog Pernille 
Jönsen Järemo. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bildningsnämnden har mer kostnader än det finns budget för. Det är av stor vikt 
att kostnaderna minskar för att nämndens ekonomiska resultat inte skall bli alltför 
negativt 2019 och kommande år. 
Om helg-, natt-, och kvällsverksamheten avvecklas helt innebär det minskande 
kostnader om cirka 1,7 mkr jämfört med kostnaderna 2018. Om andra lösningar 
väljs, blir kostnaderna beroende på lösningen, något som är oförutsägbart. 
När kommunen tillhandahåller barnomsorg utanför ordinarie öppettider kan 
statsbidrag erhållas. Emmaboda kommun erhöll 416 988 kronor i statsbidrag för 
omsorg under tider då förskolan eller fritidshem inte erbjuds för 2019. 2018 
erhölls 430 092 kronor. Om verksamheten avvecklas genereras inga kostnader och 
inget statsbidrag utgår. Om annan lösning genomförs kan statsbidrag erhållas 
beroende på hur verksamheten tillhandahålls. 
I nuläget har förvaltningen en chef i beredskap när arbete utförs av personal 
utanför ordinarie arbetstid. Om ingen personal är i tjänst behövs ingen chef i 
beredskap. Besparingen som kan göras här beror på hur verksamheterna har 
personal som arbetar. 
Till dessa kostnader tillkommer nedlagd administrativ tid/kostnader som ej är med 
i ovanstående kostnader. Hur mycket tid det handlar om kan endast uppskattas 
vilket ej har gjorts i nuläget. 
 
Ändringar av avgifter och regler 
Ändringar måste göras med avseende på ”Avgifter och regler - Förskola och 
fritidshem, Emmaboda kommun” (den så kallade barnomsorgstaxan) för att 
anpassa den till de nya förhållandena. Ändringarna framgår av bilaga. 
Ändringarna i barnomsorgstaxa föreslås träda i kraft från 2020-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
De ekonomiska förutsättningarna för bildningsnämnden är begränsande. Under de 
senaste fyra åren har nämnden uppvisat negativa ekonomiska resultat vilket är en 
trend som bör brytas. Att avveckla eller begränsa tillhandahållandet av helg-, natt 
och kvällsverksamheten inom barnomsorgen utgör en delkomponent som kan 
förbättra nämndens ekonomi. 
Förslaget är att barnomsorg tillhandahålls vid behov från klockan 06.00 till 18.00 
på vardagar. Barnomsorg under nätter och helg, som nu finns att avropa, 
avvecklas. 
Ändringarna av kommunens barnomsorgstaxa föreslås träda i kraft från 
2020-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förändring av HNK inom barnomsorgen 
BIN 2019-09-26 § 93 Förändring av Helg Natt Kväll 
Skolpsykologiska synpunkter angående barnomsorg natt 
Arbetsmiljö Konsekvensbeskrivning Helg Natt Kväll 
Sammanställning Föreslagna ändringar 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2019-10-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Avgifter Regler Förskola Fritidshem med ändringar gjorda 
Avgifter Regler Förskola Fritidshem med markerade ändringar 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-09-26 § 93 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att erbjuda 
barnomsorg från klockan 06.00 till 18.00 på vardagar med möjlighet till 
flexibilitet genom att kunna öppna tidigare efter särskild prövning av rektor 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ändra 
dokumentet ”Avgifter och regler – Förskola och fritidshem, 
Emmaboda kommun” enligt förslag 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ovanstående 
ändringar börjar gälla från 2020-01-01 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att erbjuda barnomsorg från klockan 06.00 till 18.00 på vardagar med möjlighet 
till flexibilitet genom att kunna öppna tidigare efter särskild prövning av rektor 
 
att ändra dokumentet ”Avgifter och regler – Förskola och fritidshem, 
Emmaboda kommun” enligt förslag samt 
 
att ovanstående ändringar börjar gälla från 2020-01-01 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2019-10-08 
Johan Jonsson (C) yrkar anta dokument ”Avgifter och regler – Förskola och 
fritidshem” (Hnr. KS/2019:1659) 
 
Simon Petersson (S) yrkar följande ändringar  
att erbjuda barnomsorg från klockan 05:00 till 23:00 på vardagar 
att erforderliga ändringar sker i dokumentet ”Avgifter och regler – förskola och 
fritidshem, Emmaboda kommun 
att ovanstående ändringar börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Jenny Rydberg (C) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) yrkande.  
 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Simon Peterson (S) yrkanden. 
 
Maria ixcot Nilsson (S) yrkar att Bildningsnämnden till Kommunstyrelsen 
inkommer 2020-09-30 med en utvärdering av förändrade öppettider. 
 
Mötet ajourneras 16:30 – 16:40 
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Propositionsordningar 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Johan Jonssons (C) yrkande, 
Kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) yrkande. 
 
Avslag eller bifall av Simon Peterssons (S) ändringsyrkande, 
Kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. 
 
Avslag eller bifall av Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande,  
Kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta dokument ”Avgifter och regler – Förskola och fritidshem” (Hnr. 
KS/2019:1659)  
 
med följande beslut om ändringar: 
 
att erbjuda barnomsorg från klockan 05:00 till 23:00 på vardagar 
 
att erforderliga ändringar sker i dokumentet ”Avgifter och regler – förskola och 
fritidshem, Emmaboda kommun 
 
att ovanstående ändringar börjar gälla från 2020-01-01 
 
att Bildningsnämnden till Kommunstyrelsen inkommer 2020-09-30 med en 
utvärdering av förändrade öppettider. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2019-10-28 
Simon Petersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar enligt Bildningsnämndens förslag till beslut 
att erbjuda barnomsorg från klockan 06.00 till 18.00 på vardagar med möjlighet 
till flexibilitet genom att kunna öppna tidigare efter särskild prövning av rektor 
att ändra dokumentet ”Avgifter och regler – Förskola och fritidshem, 
Emmaboda kommun” enligt förslag samt 
att ovanstående ändringar börjar gälla från 2020-01-01 
 
Günter Villman (M) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) förslag till 
beslut.  
 
Jenny Rydberg (C) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande. 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2019-10-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande. 
 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
I det fall Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande ej bifalls: yrkas ändrad lydelse 
för att sats 2 enligt: att erbjuda barnomsorg från 05:00 – 23:00 på vardag på en 
avdelning vid en förskola efter beslut av rektor.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Eva Regin Johnston (M) yrkar, i första hand, bifall till Emma Åhlander Hanssons 
(M) yrkande, i andra hand, bifall till Sten-Olof Johanssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Nicke Grozdanovski (V) yrkar att kommunen erbjuder barnomsorg vardagar 24 
timmar per dygn.  
 
Mötet ajourneras 20:11-20:21 
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar om bifall för de tre lagda yrkandena: 
Kommunstyrelsens förslag, Emma Åhlander Hanssons (M) förslag samt  
Nicke Grozdanovskis (V) förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag 
bifallits.  
 
Votering begärs 
Kommunfullmäktige godkänner att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag 
och Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande är motförslaget. 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för Emma Åhlander Hanssons (M) förslag 
Utfall votering 
Ja 20 röster, Nej 19 röster, Avstår 2 röster. 
 
Ordförande ställer frågan om Kommunfullmäktige bifaller Sten-Olof Johanssons 
(M) tillägsyrkande och finner bifall för förslaget. 
 
Ajournering 20:32-20:35 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta dokument ”Avgifter och regler – Förskola och fritidshem” (Hnr. 
KS/2019:1659)  
 
med följande beslut om ändringar: 
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att erbjuda barnomsorg från 05:00 – 23:00 på vardag på en avdelning vid en 
förskola efter beslut av rektor 
 
att erforderliga ändringar sker i dokumentet ”Avgifter och regler – förskola och 
fritidshem, Emmaboda kommun 
 
att ovanstående ändringar börjar gälla från 2020-01-01 
 
att Bildningsnämnden till Kommunstyrelsen inkommer 2020-09-30 med en 
utvärdering av förändrade öppettider. 
____ 
 
Reservationer 
Bo Sunesson (C), Sten-Olof Johansson (M), Kent-Göran Karlsson (BA), Johan 
Jonsson (C), Emma Åhlander Hansson (M), Jenny Rydberg (C), Stefan Nyström 
(M), Gull-Britt Hellborg (KD), Lars-Olof Karlsson (-), Anja Karlsson Granlund 
(BA), Karin Rask (C), Ann Helen Jonsson (M), Rune Magnusson (C), Hans 
Ohlsson (M), Mats Bjartling (BA), Niklas Banérsson (C), Eva Regin Johnston 
(M), Göran Andersson (C) och Günter Villman (M) reserverar sig mot beslutet i 
de delar där Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande inte bifallits. 
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§ 112 Dnr KS/2019:352 
 
Översyn av skolskjutsreglerna 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-21 bildningschefen i uppdrag att i förhållande 
till kommande budgethantering ta fram underlag för kostnaden gällande busskort 
åt ungdomar på högstadiet från Lindås enligt medborgarförslag. 
Svar på medborgarförslag presenterades i Kommunfullmäktige 2019-01-28. 
Medborgarförslaget avslogs men kommunfullmäktige beslutade i anslutning till 
avslaget att uppdra till bildningsnämnden att se över reglementet till skolskjutsar 
och att eventuella ändringar skulle inrymmas i nuvarande budgetram. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningssekreterare/skolskjutshandläggare 
Nina Söderberg. 
Det är oklart på vad i reglementet kommunfullmäktige vill att översyn ska göras. 
Bildningsförvaltningen har därför valt att se över avståndskriterierna då uppdraget 
grundar sig i att Lindåselever skulle få busskort vintertid. 
En översyn och uppdatering av skolskjutsreglementet gjordes 2014 och antogs i 
bildningsnämnden 2014-11-13. Under 2018 har två förändringar gjorts med 
anledning av ändrade lagkrav. Dessa ändringar avser att F-klasselever numera har 
skolplikt samt att kommunen är skyldig att anordna skolskjuts vid växelvis 
boende inom kommunen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Vid en minskning av avståndskriterierna innebär detta att fler elever skulle bli 
skolskjutsberättigade. Detta genererar i sin tur både ökade kostnader för busskort 
och en kostnad för upphandling av ytterligare fordon. Vissa fordon är redan idag 
fullbelagda. 
En förändring av avståndskriterierna kan också komma att innebära anordnande 
av skolskjuts i Emmaboda tätort och omnejd till Bjurbäcksskolan F-6, vilket 
skulle kräva ytterligare fordon. 
En förändring av avståndskriterierna i skolskjutsreglementet skulle inte inrymmas 
i nuvarande budgetram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Emmaboda kommuns avståndskriterier för skolskjuts är i dagsläget likvärdiga i 
jämförelse med många andra kommuner. Det som sticker ut är att Emmaboda 
kommun är mer givmilda vad gäller avstånd bostad-hållplats än andra kommuner. 
Att genomföra en minskning av avståndskriterierna i skolskjutsreglementet anser 
bildningsförvaltningen inte är förenligt med den ekonomiska situation som 
kommunen idag befinner sig i. En sådan förändring av avståndskriterierna skulle 
innebära både ekonomiska och organisatoriska svårigheter. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-08-29 § 80 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bibehålla 
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Emmaboda kommuns skolskjutsreglemente 
 
Beslutsunderlag  
Skolskjutsreglemente för Emmaboda kommun 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsens 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att lämna Emmaboda kommuns skolskjutsreglemente oförändrat. 
____ 
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§ 113 Dnr KS/2019:333 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Ärendet 
Att besluta om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Emmaboda kommun. 
Föreskrifterna ska antas av kommunfullmäktige och vidarebefordras till 
länsstyrelsen. 
 
Bakgrund och bedömning  
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till 
skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken). I 
föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra olägenhet för 
människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har lämnat 
tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen.  
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala 
föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får 
medföra onödigt tvång för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den 
enskildes frihet.  
 
Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors 
hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda 
avloppsanläggningar och värmepumpar.  
Generellt gäller att kommunerna inte behöver utnyttja hela bemyndigandet och 
t.ex. förbjuda innehav av alla de djur som nämns i 40 § första stycket punkten 2 
FMH.  
Kommunerna har dock inte möjlighet att gå utöver bemyndigandet och meddela 
föreskrifter om andra djur än den än de som omfattas av bemyndigandet.  
 
Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid. 
Föreskrifterna ska kungöras enligt reglerna i kommunallagen (5 kap. 62 § och 6 
kap. 30 §) I 44 § FMH finns vidare bestämmelser som, vid sidan av 
kommunallagen, gäller för kungörandet. Föreskrifterna ska kungöras i länets 
författningssamling. Vidare ska kommunen tillse att föreskrifterna anslås i 
ortstidning samt att tryckta exemplar finns att tillgå för allmänheten. 
 
I Emmaboda kommun finns idag inga lokala föreskrifter gällande hälsoskydd och 
miljö. Bygg- och miljöenheten bedömer att kommunen bör utnyttja den 
möjligheten som finns att införa lokala föreskrifter, vilket kan bidra till en ökad 
tydlighet inom ämnesområdet samt förenkla hantering av ärenden som rör t.ex. 
onödig tomgångskörning och djurhållning i tätort. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Emmaboda 
kommun 
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Inledande bestämmelser 
1 § 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön. 
 
Kartor som visar detaljplanelagda områden inom kommunen återfinns på 
kommunens hemsida. 
 
Avloppsanordning och annan toalett än vattentoalett 
2 § 
Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta; 
1.Förmultningstoalett 
2.Förbränningstoalett 
3.Torrtoalett med latrinkompostering eller urinseparering 
 
Djurhållning 
3 § 
Inom område med detaljplan krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att 
hålla; 
1.Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2.Pälsdjur eller fjäderfä* som inte är sällskapsdjur 
3.Tupp 
4.Orm 
 
*Tillstånd krävs inte för att hålla maximalt 5 hönor. Erforderligt hönshus samt 
hönsgård ska finnas. Foder ska förvaras skadedjurssäkert. Gödsel som uppkommer 
av hönshållningen ska komposteras på tätt underlagalternativt i latrinkompost. 
 
Tomgångskörning 
4 § 
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst 1 
minut. Detta gäller inte om: 
1.Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna exempelvis i trafikkö, 
2.Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets 
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som 
avser uppvärmning. 
 
Spridning av gödsel 
5 § 
Vid spridning av gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan, 
gäller följande utöver vad som följer av andra bestämmelser som meddelats av 
Statens Jordbruksverk. Väl brunnen gödsel får dock spridas i ringa omfattning, 
t.ex. inom villatomt. 
 
För att undvika störning ska tidpunkten för spridning anpassas till sådana väder- 
och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. 
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Eldning 
6 § 
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast 
eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas 
anvisning får bränslet endast bestå av sådant torrt trä som inte är förorenat. 
 
Den senaste dokumentationen efter genomförd brandskyddskontroll och underhåll 
av eldningsanordningen ska sparas hos ägaren. Detta gäller även i de fall då en 
kontroll är utförd utan anmärkning. 
 
7 § 
Inom område med detaljplan får eldning av torra löv, kvistar och annat torrt 
trädgårdsavfall ske under perioden 1 oktober – 30 april. 
 
Eldning får endast ske av trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering, 
och om det kan ske utan att olägenhet uppstår i omgivningen, dock aldrig i strid 
med gällande brandföreskrifter. 
 
Ansökan och anmälan 
8 § 
En ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden ska vara skriftlig och 
uppfylla föreskrivna krav enligt 25 och 46 §§ förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § 
miljöbalken (1998:808). 
 
Sanktioner 
9 § 
I 29 kap. miljöbalken (1998:808) finns straffbestämmelser och i 30 kap. 
miljöbalken samt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns 
bestämmelser om miljösanktionsavgifter. 
 
Dispens 
10 § 
Bygg- och miljönämnden får medge dispens från vad som gäller i dessa 
föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
Avgifter 
11 § 
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd 
och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa 
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
kommunfullmäktige antagit. 
 
Ikraftträdande 
12 § 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft efter beslut i kommunfullmäktige. 
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Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-09-09 § 50 
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Emmaboda kommun. 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Emmaboda kommun. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Emmaboda kommun. 
____ 
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§ 114 Dnr KS/2016:260 
 
Antagande av Kulturmiljöstrategi och Kulturmiljöprogram 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har inkommit med förslag på Kulturmiljöstrategi och 
Kulturmiljöprogram. 
Kommunfullmäktige fick 2016-06-13 en föredragning kring arbetet om 
framtagandet av Kulturmiljöstrategi och Kulturmiljöprogram och 2016-09-26 en 
guidad bussresa till kulturmiljöer i Emmaboda kommun. Allt inom revideringen 
av Kulturmiljöprogrammet.  
 
Kulturmiljöstrategi och Kulturmiljöprogram är framarbetat av Emmaboda 
kommuns kulturavdelning.  
 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden efterlyste år 2011 ett reviderat kulturmiljöprogram.  
Det som togs fram och antogs av Emmaboda kommuns politiker år 1984 upp-
levdes inaktuellt och föråldrat i flera hänseenden. Synen på kulturmiljövård och 
tjänstemännens arbetssätt har förändrats under åren och helt nya behov har 
uppstått som följd av teknikens utveckling.   
 
År 2012 fick Emmaboda kommun möjlighet att som pilotkommun i Kalmar län 
delta i och genomföra en metodstudie för revidering av länets kommuners 
kulturmiljöprogram. Under förstudien formulerades också en kommunspecifik 
kulturmiljöprofil för Emmaboda kommun som i fem huvudteman beskriver och 
speglar delar av kulturarvet som Emmaboda anser sig ha ett särskilt ansvar för.   
 
Med förstudien som underlag beslutade kommunstyrelsen år 2013 att arbetet med 
att revidera kulturmiljöprogrammet skulle fortsätta och beviljade ett öronmärkt 
bidrag på 174 000 kr till arbetet. Därutöver har arbetet med kulturmiljöprogram-
met finansierats med tjänstemäns arbetstimmar på bildningsförvaltningen och 
bygg- och miljöförvaltningen samt av årliga bidrag från länsstyrelsen på totalt 
nästan 1,2 miljon kronor.  
 
Projektet har pågått under åren 2013-2016 och arbetet har till största delen utförts 
av bebyggelseantikvarier från Kalmar läns museum. Det har resulterat i ett 60-tal 
områdesbeskrivningar av kulturmiljöer runt om i kommunen, landsbygd såväl som 
tätorter, samt en inledande text till kulturmiljöprogrammet. En intern styr-grupp 
med politiker och tjänstemän har tagit fram en kulturmiljöstrategi som pekar ut 
inriktningen för det fortsatta kulturmiljöarbetet i Emmaboda kommun. 
 
Kulturmiljöprogrammet och Kulturmiljöstrategin behöver antas politiskt av 
kommunfullmäktige för att vinna laga kraft. 
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Syfte 
Det nya kulturmiljöprogrammet ska bidra till en förbättrad förvaltning av 
kulturmiljöerna i Emmaboda kommun och även till att kulturmiljön används och 
utnyttjas bättre. Det ska underlätta handläggning och beslutsförfarande för 
tjänstemän och politiker i planprocesser och bygglovsärenden. Förhoppningen är 
att det nya kulturmiljöprogrammet även ska kunna stärka kommunens näringsliv 
och attraktionskraft och framför allt bidra till bra livsmiljöer för kommunens 
invånare.  
 
Ärendets beredning 
Kulturhandläggaren har genom åren ansvarat för projektledningen. Projektets 
arbetsgrupp har bestått av tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen och 
bildningsförvaltningen samt bebyggelseantikvarier från Kalmar läns museum.  
 
Som stöd har arbetsgruppen haft diverse referensgrupper bestående av represen-
tanter för politikerkåren samt hembygds- och samhällsföreningar i Emmaboda 
kommun. Referensgrupperna har haft olika sammansättningar under åren 
beroende av vilken del av kommunens kulturmiljöer som har inventerats.  
 
Kalmar läns museum har haft en viktig roll som garant för arbetets professionella 
utförande.  Länsmuseets bebyggelseantikvarier har genomfört fältinventeringar 
och skrivit områdesbeskrivningar. 
 
Kulturavdelningen har lett fyra lokala studiecirklar, genomfört publika 
informationsmöten och kulturmiljödagar i samarbete med lokala föreningar med 
syftet att sprida kunskap om kulturmiljöarbetet till allmänheten.  
 
Våren 2016 informerades runt 3 500 fastighetsägare brevledes om att deras 
fastighet på något sätt berördes av kulturmiljöprogrammet. 
 
Styrgruppen för kulturmiljöstrategiarbetet har bestått av totalt femton tjänstemän 
och politiker från kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, bildningsnämnden 
och teknik- och fritidsnämnden.  
 
Under 2016 har en utbildningsdag och en bussresa till kulturmiljöer i kommunen 
genomförts för kommunfullmäktige inom projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt kulturmiljöprogram för Emmaboda kommun har arbetats fram under åren 
2012-2016 med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Kulturmiljöprogrammet består av ett 60-tal områdesbeskrivningar av kultur-
miljöer i kommunen, en inledande text samt en kulturmiljöstrategi. 
Kulturmiljöprogrammet är klart att antas av kommunfullmäktige.  
 
Bildningsnämnden beslutade 2017-03-16 § 19  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
kulturmiljöprogrammet med områdesbeskrivningar och kulturmiljöstrategin enligt  
förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kulturmiljöstrategi 2017-2020, inledande text till kulturmiljöprogrammet och 
områdesbeskrivningar. 
https://www.emmaboda.se/uppleva--
gora/gora/kultur/kulturarv/kulturmiljovard/kulturmiljoprogram/omradesbeskrivnin
gar.html 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förlag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta kulturmiljöprogrammet med områdesbeskrivningar och 
kulturmiljöstrategin enligt  förslag. 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar återremis ärendet inklusive alla bilagor med motiveringen 
att att det finns många språkliga fel  

• Kulturmiljöprogrammet: sakfel i områdesbeskrivningarna 
• Strategin: bör ändras på flertalet punkter,  
• Det bör utredas hur ett eventuellt beslut kommer påverka den enskilde 

fastighetsägaren 
 
Bo Eddie Rossbol (S) yrkar återremis med motiveringen att underlag innehåller 
korrekturfel och sakfel. Efterfrågar även konsekvensanalys för det arbete som ska 
göras enligt underlagen. 
 
Göran Andersson (C) yrkar bifall till yrkanden om återremiss. 
 
Sten-Olof Johansson (M) framför att den politiska gruppen som varit med i 
framtagandet har enbart arbetat med strategin. Vidare framförs att om det blir 
beslut om återremiss är det viktigt med mer och tydligare beskrivning om 
informationsplikten från kommunen till fastighetsägare så så att det tydligt 
framgår vad detta innebär att äga berörd fastighet. 
 
Dan Bondesson (S) yrkar återremiss med motiveringen att den juridiska delen 
måste förtydligas för att förstås.  
 
Gull-Britt Hellborg (KD) yrkar bifall till Dan Bondesson (S) yrkande. 
 
Ingen propositionsordning görs då en enig Kommunstyrelse godkänner beslut om 
återremiss med motivering att underlagen innehåller korrekturfel, sakfel att 
underlagen måste kompletteras med konsekvensanalys gällande vad underlagen 
kommer påverka kommun och den enskilde fastighetsägaren och att det ska 
kompletteras med tydligare beskrivning om informationsplikten från kommunen 

https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/gora/kultur/kulturarv/kulturmiljovard/kulturmiljoprogram/omradesbeskrivningar.html
https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/gora/kultur/kulturarv/kulturmiljovard/kulturmiljoprogram/omradesbeskrivningar.html
https://www.emmaboda.se/uppleva--gora/gora/kultur/kulturarv/kulturmiljovard/kulturmiljoprogram/omradesbeskrivningar.html
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till fastighetsägare så att det tydligt framgår vad detta innebär att äga berörd 
fastighet. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet med motiveringen att underlagen innehåller korrekturfel, 
sakfel 
att underlagen måste kompletteras med konsekvensanalys gällande vad 
underlagen kommer påverka kommun och den enskilde fastighetsägaren 
att det ska kompletteras med tydligare beskrivning om informationsplikten från 
kommunen till fastighetsägare så att det tydligt framgår vad detta innebär att äga 
berörd fastighet. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-05-16 § 58 
att ta detta återremissvar som sitt eget 
att med upphävande av bildningsnämndens beslut 2017-03-16 § 19 överlämna 
kulturmiljöprogrammet till kommunstyrelsen för vidare hantering 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att framtagande av 
ny kulturmiljöstrategi med visioner och mål för kommunens 
kulturmiljöarbete inklusive en åtgärdsplan uppdras åt bygg och miljönämnden 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta programmet så som ett arbetsmaterial och översänder det till Bygg- och 
miljöavdelningen. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2019-10-08 
Johan Jonsson (C) yrkar att anta Kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprogrammet 
så som ett kunskapshöjande arbetsmaterial och översända det till Bygg- och 
miljöavdelningen.  
 
Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall Johan Jonssons (C) yrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprogrammet så som ett 
kunskapshöjande arbetsmaterial och översända det till Bygg- och 
miljöavdelningen.  
____ 
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Yrkanden 
Bo Sunesson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut med 
följande tillkägg: 
att berörda fastighetsägare informeras om vad som gäller angående 
Kulturmiljöstrategi och Kulturmiljöprogrammet. 
 
En enig Kommunfullmäktige bifaller Bo Sunessons (C) tilläggsyrkande.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprogrammet så som ett 
kunskapshöjande arbetsmaterial och översända det till Bygg- och 
miljöavdelningen.  
 
att berörda fastighetsägare informeras om vad som gäller angående 
Kulturmiljöstrategi och Kulturmiljöprogrammet. 
____ 
 
Eva Regin Johnston (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet.  
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§ 115 KS/2019:355 
 
Årlig utbetalning av partistöd 2020  
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 128 om regler för kommunalt 
partistöd i Emmaboda kommun och om revidering av reglerna 2016-06-13 § 68.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 162 
att för år 2019 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor  
att för år 2019 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.  
När det gäller anslaget 2019 för partistödet så fördelades det på följande 
budgetpost:  
Ett grundbelopp/grundbidrag på 10 000 kronor per år betalas ut till varje parti som 
innehar minst ett tillsatt mandat aktuell mandatperiod och att resterande del av 
kommunfullmäktige beslutad summa för partistöd fördelas proportionellt efter 
antalet tillsatta mandat.  
I reglementet för partistöd står att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. För att få en bättre hantering föreslås att inlämning 
ska göras senast 5 månader efter redovisningsperiodens utgång. Att ha inlämning 
under en sommarmånad är inte att föredra.  
Kommunfullmäktiges presidium har granskat inkomna redovisningar.  
 
Beslutsunderlag  
Regler för kommunalt partistöd i Emmaboda kommun  
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att för år 2020 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor  
 
att för år 2020 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.  
Besluten överensstämmer med Regler för redovisning av kommunalt partistöd i 
Emmaboda kommun antagna 2016-06-13 § 68.  
____ 
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§ 116 Dnr KS/2019:354 
 
Förvärv av fastigheten Emmaboda Tulpanen 18 och 20-21 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommun har ställt frågan till KNPP Förvaltning AB om eventuellt köp 
av fastigheterna Tulpanen 18 och 20-21, Hantverkargatan 16 i Emmaboda. 
Kommunchef, tekniskchef och ekonomichef har fått i uppdrag att ta fram 
beslutsunderlag för ställningstagande till eventuellt förvärv. 
 
Tulpanen 18 med adress Storgatan 15 och 17 samt Hantverkargatan 16 i 
Emmaboda. Total landareal är 3 648 kvm med  2887 kvm byggnadsyta. 
Byggnadsytan fördelar sig på 2024 kvm på plan 1 och 863 kvm på plan 2. 
Byggnaden är uppförd i början av 90-talet av Landstinget. Byggnaden är utrustad 
med hiss. Kommunen hyr lokaler för SFI på 472 kvm fr o m 1 nov 2017.  
Tulpanen 20-21 med adress Hantverkaregatan 18 i Emmaboda. Denna fastighet är 
obebyggd på 1 424 kvm. Tidigare har det funnits ett bostadshus, som numera är 
rivet. Fastigheten används för parkering, i första hand till besökare på Tulpanen 
18. 
 
En genomgång av fastigheten har gjorts av tekniska förvaltningen. En 
behovsinventering har gjorts av lokalerna från bildnings- och socialförvaltningens 
sida. 
 
Socialnämnden brottas med allt högre kostnader för placeringar av personer med 
beroendeproblematik. För en vuxen med beroendeproblematik ligger 
dygnskostnaden lite över 2.000 kr/dygn och vid LVM och placering på SiS 4.400 
kr/dygn. Vid en dygnskostnad på 2.150 kr innebär det 785 tkr för ett år. Vid 
tvångsvård enl LVM blir det 1.606 tkr för ett år. Vid LVM är vårdtiden 6 
månader. Socialnämndens ambition är att utveckla hemmaplanslösningar för att så 
långt som möjligt motverka placeringar.  
 
Kompetensen hos vår personal har successivt ökat och vi kan erbjuda bra och 
effektiv behandling och omsorg på hemmaplan. Till viss del har detta skett med de 
resurser och förutsättningar som finns.  
 
Genom att kunna erbjuda en lättillgänglig öppenvård där människor enkelt och 
snabbt får hjälp med sina svårigheter och problem på hemmaplan kan vi motverka 
placeringar. För att detta ska vara möjligt behövs andra ändamålsenliga 
lättillgängliga lokaler.  
 
Integrationsenhetens administration har sina kontorslokaler i en av glasverkets 
baracker. Dessa kontorslokaler är undermåliga och utgör ett stort 
arbetsmiljöproblem för personalen. Lokalerna är inte heller anpassade till 
verksamheten då det är väldigt lyhört mellan rummen och ut mot korridor. Det är 
olämpligt då verksamheten har sekretess i sin verksamhet. Även ur 
säkerhetssynpunkt är bristerna stora.  



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2019-10-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Flyktingverksamheten är väldigt svår att planera inför framtiden utifrån att allt 
beror på hur många flyktingar som kommer till Emmaboda kommun. I 
integrationsenhetens administration ingår flyktingmottagning av familjer och 
vuxna, socialsekreterare för ensamkommande barn och ungdomar samt 
administratör och verksamhetschef.  
 
Även om vi inte vet hur omfattande den framtida flyktingmottagningen kommer 
att vara över tid så är det denna del av flyktingverksamhet som kommer finnas 
kvar, kanske inte i samma omfattning. I dagsläget tar vi främst emot 
anhöriginvandring.  
 
Socialnämnden kommer avveckla stödboendet i Bussamåla. Hur snabbt det 
kommer att ske beror på om det finns möjlighet att få tag i annat boende såsom 
egna lägenheter till ungdomarna. När vi kommit så långt i denna avveckling av 
Bussamåla att vi inte är i behov av personal permanent i Bussamåla är planen att 
inrätta ett mobilt team på 3-4 personal.  
 
Det mobila teamet kan om utrymme finns utgå från samma lokal som 
integrationsenhetens administration.  
 
Från höstterminen 2019 sker en tydlig förändring som påverkar 
bildningsnämndens verksamheter. Den stora barnkullen födda 2013 gick från 
förskolan till förskoleklass. Detta är inledningen på en förändring där prognosen 
pekar på att antalet förskolebarn nu kommer att minska under kommande tio åren.  
 
De större barnkullarna födda framför allt 2013 och 2015 kommer dock nu att 
vandra genom skolsystemet. Från att 2018 varit cirka 1 000 elever i grundskolan 
kommer det från 2021 vara stabilt över 1 100 elever.  
 
Dessa förändringar av antalet barn och elevantal kommer att  ställa  krav på  
skolans  lokalförsörjning. Exempelvis  har  Bjurbäcksskolan 7- 9 det redan i dag 
trångt och prognosen pekar på att elevantalet kommer öka.  
Från att haft ett elevantal på runt 300 per läsår kommer man framgent att ha i  
medeltal cirka 350 elever.  
 
Något läsår pekar prognosen på knappt 400 elever. Det är för kommunen positivt 
och roligt med många barn men kraven på lokalförsörjningen har varit stor och 
kommer att öka än mer de kommande åren. 
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Översiktliga ekonomiska effekter 
Drift, tkr     Investering, tkr     
Löpande drift 356    - Inköp   12 500  
Vaktmästare 200    - Verksamhetsanpassning   3 000  
Lokalvård 354    - Lagfart   187  
Minskade lokalhyror -713         

Avskrivning 475       15 687  
Ränta 22         
Intäkter hyra, Revisionsbyrå -50         
Intäkter hyra, Astrakanen -500         

  144         
*) Genomsnittlig avskrivning, 33 år          
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Kommunens likviditet klarar inte att finansiera investeringen. Nyupplåning 
behöver göras med 15,5 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tulpanen 
Köpekontrakt 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2019-10-08 
Johan Jonsson (C), Jenny Rydberg (C), Sten-Olof Johansson (M), Leif Karlsson 
(M), Bo Eddie Rossbol (BA), Gull-Britt Hellborg (KD), Martin Henriksson (SD), 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Kickie Norrby (S) och Simon Petersson (S) yrkar bifall för 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2019-10-28 
Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S) och Eva Regin Johnston (M) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att förvärva fastigheterna Emmaboda Tulpanen 18 och 20-21 enligt köpekontrakt, 
daterad 2019-10-08. 
 
att avsätta 15,7 mkr i investeringsbudget 2019.  
 
att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, öka kommunens 
skulder med totalt 15,5 mkr 
 
att teknik och fritidsnämndens driftbudget 2020 tillförs 144 tkr. 
____ 
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§ 117 Dnr KS/2019:6 
 
Motioner och Medborgarförslag - balansrapporter  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall en balansrapport över motioner 
och medborgarförslagen som inte slutförts redovisas vid kommunfullmäktige 
En ny förteckning över ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag har 
sammanställts.  
Vidare finns redovisning om beredningsläget för motioner och medborgarförslag 
äldre än ett år.  
 
Antal inkomna Medborgarförslag 2013 till och med 2018-09-14 
2013: 16 st. Alla besvarade. 
 
2014: 17 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st.  Alla besvarade. 
 
2016: 12 st. Ett medborgarförslag, Dnr KS/2016:418, innehåller uppdrag 

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

 
2017: 12 st. Alla besvarade. 

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

 
2018: 6 st. 2 Ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 

Dnr KS/2018:32 innehåller uppdrag från kommunfullmäktige 
2018-06-18 § 71 till Bildningschefen 
att ta fram underlag för kostnaden som underlag vid 
budgethanteringen. 
att förslaget hanteras vidare i kommande budgethantering. 
Dnr KS/2018:134 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige 2018-06-18 § 68 till Teknik- och 
fritidsnämnd  
att verkställa förslagen enligt förslagen. 

2019: 3 st. 2 Ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
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____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom lägga balansrapporten till handlingarna. 
____ 
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§ 118 Dnr KS/2019:325, KS/2019:374, KS/2019:364,  
 KS/2019:365 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
 
KS_2019_325-Medborgarförslag minska antalet ledamöter i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 
 
KS_2019_374-Medborgarförslag Cykelpump i Lindås 
 
KS_2019_364-Motion ge kommunjägare bättre förutsättningar vid vildsvinsjakt 
 
KS_2019_365-Motion aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag och motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 119 Dnr KS/2019:11 
 
Fyllnadsval av Stefan Nyström (M) som ledamot och ordförande i 
Möjligheternas hus AB efter Lisa Hansson (M) fram till och med 
bolagsstämma 2023 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som ledamot och ordförande i 
Möjligheternas hus AB efter Lisa Hansson (M). 
 
Förslag 
Eva Regin Johnston (M) föreslår följande val: 
 
Stefan Nyström (M) som  
- ordinarie ledamot och ordförande i Möjligheternas hus AB  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att välja 
Stefan Nyström (M) som ordinarie ledamot och ordförande i Möjligheternas hus 
AB efter Lisa Hansson (M). 
____ 
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Voteringar 
 Parti Ledamöter Ev. ersättare Omröstningar 

    § 111     
  Ja    Nej   Avst    

1 S Maria Ixcot Nilsson  X     
2 C Bo Sunesson   X    
3 M Sten-Olof Johansson   X    
4 S Per Adolfsson  X     
5 SD Charlotte Andersson Jan Larsson X     
6 S Zeljka Krajinovic Eva-Lena Gotthardsson X     
7 BA Bo Eddie Rossbol Kent-Göran Karlsson  X    
8 S Ingrid Adolfsson  X     
9 C Johan Jonsson   X    
10 M Leif Karlsson Emma Åhlander Hansson  X    
11 SD Martin Henriksson  X     
12 S Annika Karlsson  X     
13 S Jarkko Pekkala  X     
14 V Nicke Grozdanovski    X   
15 C Jenny Rydberg   X    
16 M Stefan Nyström   X    
17 KD Gull-Britt Hellborg   X    
18 S Marie-Louise Eddegård  X     
19 - Lars-Olof Karlsson   X    
20 S Jan-Olof P Jäghagen  X     
21 BA Anja Karlsson Granlund   X    
22 C Karin Rask   X    
23 M Ann Helene Jonsson   X    
24 S Kickie Norrby  X     
25 S Dragan Pavlovic  X     
26 SD Tony Johansson  X     
27 S Gunvor Karlsson  X     
28 C Rune Magnusson   X    
29 M Hans Ohlsson   X    
30 MP Jette Lehrmann Madsen  X     
31 S Flemming Jörgensen Erik Fors X     
32 S Stig-Ove Andersson  X     
33 BA Mats Bjartling   X    
34 SD Bo Häggbring  X     
35 C Niklas Banérsson   X    
36 M Eva Regin Johnston   X    
37 S Simon Petersson  X     
38 V Camilla Holgersson -   X   
39 S Gullvi Dahllöf  X     
40 C Göran Andersson   X    
41 M Günter Villman   X    
    20 19 2   
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