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§ 14 Dnr KS/2020:7 
 
Årsredovisning med måluppföljning 2019 
 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret redovisar kommunens årsredovisning 2019. 
Förvaltningschefer, vd bolagen och räddningschef redovisar årsbokslut för 
respektive verksamhet. Bakgrund Kommunens resultat för 2019 blev 9,9 mkr 
medan koncernresultatet hamnade på 10,5 mkr. Av kommunens 4 finansiella mål 
är 2 uppfyllda. 52,2 mkr har investerats i kommunen. Nämnderna redovisar en 
avvikelse på –8,4 mkr mot budgeterat. Bildningsnämnden redovisar -6,9 mkr och 
Socialnämnden redovisar -6,4 mkr. Teknik- och fritidsnämnden redovisar ett 
överskott på sammanlagt 0,8 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 
sammanlagt 3,6 mkr. Balanskravsutredning, tidigare underskott är återställda och 
inga ytterligare medel har satts till resultatutjämningsreserven.  
____ 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2019 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande bokslut samt koncernbokslut 2019 och nämndernas 
verksamhetsberättelse för 2019 
 ____  
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA  
 
att  godkänna årsredovisningen 2019 
____ 
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§ 15 Dnr KS/2020:5   
 
Kommunledningen informerar    

 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare presenterar sig för kommunstyrelsen och 
ger en lägesrapport beträffande Coronaviruset  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  med kännedom anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 16 Dnr KS/2020:374 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Cykelpump/lufttryck i Lindås 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit 2019-10-17 till Emmaboda kommun med förslag 
angående Cykelpump/tryckluft i Lindås. Medborgarförslaget är översänt till 
Teknik- och fritidsnämnden för yttrande/ handläggning. Teknik och 
fritidsnämnden beslutade 2020-02-05 § 3 att köpa in små handpumpar som lämnas 
ut till intresserade affärsidkare som i sin tur lånar ut dessa. 
 
Bakgrund  
Medborgarförslag har inkommit med förslag angående cykelpump/tryckluft i 
Lindås. Förslagsvis vid Folkets hus, Ica eller Flygthallen och Emmaboda Bad-och 
träningscenter.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Kostnad för en automatisk pump 34.000:- + service 4000:-/år. Kostnad för en 
manuell pump 22.000:- - 29.000:- + service. Till inköpskostnaden på den 
automatiska pumpen tillkommer installationskostnad. Det finns även en kostnad 
som ej går att redovisa då man inte vet hur mycket vandalism som vår eventuella 
pump kan bli utsatt för, enligt försäljarna så kan det vara den stora kostnaden. Ett 
alternativ är inköp av små handpumpar ca. 500:- st. som man kan lämna ut till 
intresserade affärsidkare som kan erbjuda besökare att pumpa sin cykel eller 
motsvarande.  
 
Beslutsunderlag  
• KS:2019:374 – Medborgarförslag Cykelpump i Lindås 
• TFN: 2020-02-05 protokollsutdrag § 3 Remiss-medborgarförslag 

cykelpumptryckluft 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
att återremittera motionen till Teknik- och fritidsnämnden att inkomma med svar 

som mer tillmötesgår förslagsställaren. 
____ 
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Yrkande 
Johan Jonsson (C): att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anse medborgarförslaget som besvarat  
____ 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Johan Jonssons (C) förslag 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  anse medborgarförslaget som besvarat 
____ 
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§ 17 Dnr KS/2020:446 
 
Besvarande – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kopplat till sjukfrånvaron. Det som framkommer är att 
kommunstyrelse, bildningsnämnden och socialnämnden har vidtagit 
ändamålsenliga åtgärder för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Däremot 
behövs förbättrade rutiner för årlig uppföljning av nämndernas systematiska 
arbetsmiljöarbete.  
 
En rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagen (se 
bilaga). Arbetsmiljöpolicyn kommer att implementeras i organisationen genom 
utbildning (se utförligt svar i bilaga). Checklistor för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet finns i KIA-systemet (se utförligt svar i bilaga).  
 
Beslutsunderlag 
• Revisionsrapport Emmaboda  SAM 
• Tjänsteskrivelse – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat 

till sjukfrånvaro 
• Svar på bedömningar mot kontrollmål i PWC rapport 
• Rutin – För årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreslagen Rutin – för årlig uppföljningen av det Systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 
 
att  överlämna personalavdelningens förslag till svar på ”Granskning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till sjukfrånvaron” till revisionen.  
____ 
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§ 18 Dnr KS/2019:346 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019, Krishantering 

Bakgrund 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är en kommun skyldig att 
analysera vilka extraordinära händelser som i fredstid kan inträffa i kommunen. 
Denna analys ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Enligt MSBFS 
2015:5 skall risk- och sårbarhetsanalysen omfatta följande delar: 
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens

geografiska område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom

kommunen och dess geografiska område.
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.

Rapporteringen ska göras till länsstyrelsen i elektronisk form senast den 31 
oktober första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige. 

Ärendets beredning 
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen för Emmaboda kommun har all den 
samhällsviktiga verksamhet som bedrivs inom kommunens geografiska område 
kartlagts samt även dess kritiska beroenden. 10 olika typhändelser som är mest 
sannolika och har störst påverkan har identifierats och analyserats.  
För varje typhändelse har sårbarheter och konsekvenser samt åtgärder för att 
förebygga eller mildra dessa beskrivits.  
Risk- och sårbarhetsanalysen fokuserar på situationer som kan uppstå hastigt och 
som kräver brådskande beslut och beaktar samhällsviktig verksamhet men även 
situationer som uppstår över tid, exempelvis risken om vattenbrist vilket kan få 
stor påverkan på många olika verksamheter.  
Samtliga verksamheter, förvaltningar, bolag och förbund inom Emmaboda 
kommun har deltagit och bidragit i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. 
Analysen är framtagen utifrån MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 
2015:5 samt det samordningsarbete som länsstyrelsen i Kalmar gjort inom ramen 
för nätverket ExSam. 

Emmaboda kommun har sedan stormarna i början av 2000-talet varit relativt 
förskonad från mer omfattande samhällsstörningar, men var under 2018 en av de 
mer utsatta kommunerna i Kalmar län avseende tillgången på vatten. Extra 
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åtgärder fick vidtas genom avtalsskrivande med vattentransportör samt 
överenskommelse med grannkommuner om leverans av vatten.  
Lyckligtvis höll sig vattennivån så att vattentransporter inte behövdes. Detta är en 
risk som sannolikt kommer att dröja kvar över tid och tas särskild hänsyn till.  
 
Förändringarna med en allt oroligare och till del aggressivare omvärld har gjort att 
Sverige sedan några år börjat återuppbyggnaden av ett civilt försvar. Arbetet 
börjar från en mycket låg nivå och Sveriges kommuner kommer att bli djupt 
engagerade i arbetet som kommer att kräva stora insatser. Arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen utgör en metodmässigt och resultatmässigt god grund för det 
fortsatta arbetet med civilt försvar. 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har genomförts under dryga sex 
månaders tid där en särskild arbetsgrupp, benämnd riskhanteringsgruppen, har 
varit avdelad för arbetet. I gruppen har samtliga kommunala verksamheter såväl 
bolag som förbund ingått. Sammansättningen av gruppen var mycket bred med 
olika befattningar, chef, verkställande direktör, strateg, ekonom, handläggare och 
kommunikatör. Med denna sammansättning fick gruppen en mycket god samlad 
kompetens. 
En samlad och mer detaljerad beskrivning av risk- och sårbarhetsanalysen, det 
arbete som genomförts samt dess resultat framgår av det underlag som denna 
tjänsteskrivelse omfattar. 
 
Emmaboda kommuns risk- och sårbarhetsanalys omfattar flera delar varav några 
delar är sekretessbelagda enligt 18 kap. 13§ OSL vilket innebär att endast 
behöriga får ta del av underlaget och en prövning ska ske före utlämnande av 
densamma. 
Risk- och sårbarhetsanalysen består av följande delar; 
• Rapport risk- och sårbarhetsanalys Emmaboda kommun 
• Identifiering av samhällsviktig verksamhet, sekretessbelagd 
• Analys av påverkan, konsekvenser och sårbarheter, sekretessbelagd 
• Fördjupad utredning trygghetspunkter 
• Fördjupad utredning livsmedelsberedskap 

För att öka krisberedskapsförmågan och förmågan till att hantera en 
samhällsstörning har arbetsgruppen tagit fram ett antal förslag till åtgärder. 
Åtgärderna är både kommunövergripande och verksamhetsspecifika. De mest 
prioriterade åtgärderna är kommunövergripande och syftar till att öka robustheten 
i Emmaboda kommun att motstå och hantera en omfattande samhällsstörning. 
Förslag till åtgärder är: 
• Etablera trygghetspunkter som täcker kommunens yta 
• Skapa livsmedelsberedskap genom etablering av livsmedelslager 
• Revidera föreliggande nödvattenplan för risken om vattenbrist, samt 
• Uppdatering av kriskommunikationsplanen 
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Förvaltningens roll 
Kommunledningskontoret har haft rollen att driva processen att ta fram risk- och 
sårbarhetsanalysen med dess resultat och förslag till åtgärder. 
För att öka Emmaboda kommuns robusthet att motstå omfattande samhälls-
störningar föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen att fatta beslut om 
att fastställa föreliggande risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. Med 
den ordning och takt som föreslås för etablering av trygghetspunkter och 
livsmedelsberedskap. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall föreslagna åtgärder inte genomförs finns fortsatt en risk att en omfattande 
samhällsstörning får stora konsekvenser på människors liv och hälsa samt delar av 
den samhällsviktiga verksamhet som drivs i Emmaboda kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att genomföra föreslagna åtgärder i den takt som underlaget beskriver bedöms 
kosta 500 000 kr per år under tre år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Emmaboda kommun skall enligt författning lämna in en risk- och sårbarhetsanalys 
till länsstyrelsen senast den 31 oktober. Risk och sårbarhetsanalysen omfattar 
bland annat åtgärdsförslag för att öka kommunens krisberedskap och förmåga att 
motstå omfattande samhällsstörningar. 
Risk- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram i en bred konstellation där samtliga 
kommunala verksamheter såväl bolag som förbund ingått. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget består av följande delar: 
• Rapport risk- och sårbarhetsanalys Emmaboda kommun 
• Identifiering av samhällsviktig verksamhet, sekretessbelagd 
• Analys av påverkan, konsekvenser och sårbarheter, sekretessbelagd 
• Fördjupad utredning trygghetspunkter 
• Fördjupad utredning livsmedelsberedskap 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Emmaboda kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 samt 
 
att fatta beslut om etablering av trygghetspunkter och livsmedelsberedskap enligt 

föreslagen ordning och takt. 
____ 
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§ 19 Dnr KS/2020:75 
 
Remissvar – Förslag på Överenskommelsen för Krissamverkan i Kalmar län 
2020-2024 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen för Krissamverkan i Kalmar län står inför att förnyas. 
 
Krissamverkan i Kalmar län har redan i dag en överenskommelse om hur det 
gemensamma arbetet ska göras. Efter utveckling och fördjupning har denna tredje 
överenskommelse i ordningen, reviderats av krisaktörerna i länet. Aktörerna är 
länets kommuner, förbund, myndigheter och organisationer.  
 
Bakgrund 
Grundtanken med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för samverkan 
över organisatoriska gränser, där varje organisation kan agera inom sitt eget 
område med bibehållet ansvar. Vid extraordinära händelser kan länets resurser 
fördelas på ett effektivt sätt så att drabbade organisationer kan få stöd med tex. 
utrustning, personal och kompetens.  
 
Kommunen har ingått i de tidigare överenskommelserna och är etablerad i 
befintliga nätverk och samverkansform för krissamverkan både före, under och 
efter en extraordinär händelse.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet är remitterat till säkerhetssamordnaren för yttrande. Synpunkter från 
andra verksamheter har inte inhämtats.  
 
Samråd med länsstyrelsens handläggare är genomfört och den förra gällande 
överenskommelsen är genomgången och jämförd med den reviderade.  
Redaktionella ändringar är kommunicerade till Länsstyrelsen, några ytterligare 
behov av förändringar i sakinnehållet har inte identifierats beredningen.  
 
Förvaltningens roll 
För att bibehålla och skapa förutsättningar att öka Emmaboda kommuns robusthet 
att motstå omfattande samhällsstörningar föreslår kommunledningskontoret 
kommunstyrelsen att fatta beslut om fortsatt deltagande i Överenskommelsen 
Krissamverkan Kalmar län 2020-2024. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall föreslagna åtgärder inte genomförs kommer kommunen oaktat detta 
behöva samverka med motsvarande aktörer men riskerar då att stå utanför den 
effektiva fördelning av länsgemensamma resurser som beskrivs ovan.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser, ingår i budgeterade medel.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss Länsstyrelsens dnr 457-692-2020, bilaga förslag till Överenskommelse för 
Krissamverkan Kalmar län 202-2024. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  Emmaboda kommun fortsatt ska delta i Överenskommelse för Krissamverkan 

i Kalmar län, samt 
 
att  uppdra åt firmatecknare för Emmaboda kommun att signera 

överenskommelsen enligt remitterat förslag. 
____ 
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§ 20 Dnr KS/2020:120 
 
Ansökan om bidrag till gång- och cykelbro 
 
Bakgrund 
Sedan århundranden tillbaka så har det funnits en permanent bro mellan 
Vissefjärda Kyrka och området vid Hembygdsgården Stallarna. Den senaste bron 
var en stenvalvsbro som revs 1939. Bron hade då tjänat ut sitt syfte när den nya 
landsvägsbron norr om hade byggts. Ytterligare en anledning till att bron revs var 
att vattenflödet stoppades upp av bron och skapade översvämningar på markerna 
uppströms. Tankarna på att bygga en ny bro på platsen har funnits sedan 1950-
talet. Sedan 1970-talet och fram till för ett par år sedan har det funnits en flytbro 
mellan landfästena. Denna hade dock blivit så dålig att den inte längre kunde 
användas på ett säkert sätt.  
Bron fyller ett stort behov i Vissefjärda som en länk mellan kyrkan och 
hembygdsgården. Bron efterfrågas ständigt av lokalbefolkning och besökare. Den 
kommer bli en viktig förbindelselänk mellan kyrkan och hembygdsgården vid 
olika sammankomster som typ hembygdsfester, bröllop, begravningar med mera.  
Vissefjärda Hembygdsföreningen har nu tagit på sig ansvaret för att bygga en ny 
bro mellan kyrkan och hembygdsgården. En projektgrupp från 
hembygdsföreningen har jobbat med framtagning av bland annat förutsättningar, 
tillståndshandlingar och kontakter med ett stort antal myndigheter, markägare med 
flera. Även markundersökningar har genomförts på platsen. Mark- och 
Miljödomstolen har i sin helhet beviljat ansökan.  
Vissefjärda Hembygdsföreningen ansöker om 500 tkr i bidrag till bygget av bro. 
  
Finansiering 
Inga medel finns avsatta till projektet i budget. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens förfogande medel.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan – Vissefjärda hembygdsförening – Uppförande av gång och cykelbro 
mellan Vissefjärda kyrka och Hembygdsgården Stallarna 
Tjänsteskrivelse – Ansökan om bidrag till gång- och cykelbro                                                                                                             
____ 
 
Kommunstyrelseberedningen förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar  
 
att  bevilja Vissefjärda hembygdsförening 500 tkr till uppförandet av gång- och 

cykelbro mellan Vissefjärda kyrka och Hembygdsgården Stallarna. 
 
att  finansiera bidraget via kommunstyrelsens förfogade medel.  
____ 
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§ 21 Dnr KS/2020:38, KS/2018:192 
 
Förlängning av giltighetstid för kommunens biblioteksplan 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen (2013:801 17§) ska alla kommuner ha en politiskt antagen 
biblioteksplan för sin verksamhet.  
 
Utöver detta är det också ett krav från Kulturrådet att för att kunna söka 
statsbidrag hos dem måste en kommun ha, eller ha beslutat om att ta fram, en 
biblioteksplan. I dagsläget erhåller Emmaboda kommun framför allt statsbidraget 
”Stärkta bibliotek” från Kulturrådet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 81 att fastställa förslaget till 
Emmaboda kommuns nuvarande biblioteksplan som gäller för 2018-2019. 
 
Behovet är nu stort att ta fram en helt ny biblioteksplan. Uppdraget har därför 
getts till bibliotekschefen att leda arbetet med framtagandet av en helt ny 
biblioteksplan. Under det att arbetet fortskrider behöver dock giltighetstiden på 
den nuvarande biblioteksplanen förlängas vilket är förslaget som föreligger. 
 
Ärendets beredning 
Bibliotekschefen har berett ärendet åt bildningsförvaltningen. Bildningsnämndens 
presidium har behandlat ärendet på sitt beredningsmöte 2019-11-21. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Det bryter mot Bibliotekslagen att inte ha en giltig biblioteksplan.  
 
Biblioteksplanen innehåller verksamheten mål och värderingar. Bibliotekets 
handlingsplaner utgår ifrån biblioteksplanen.  
Utan biblioteksplan har inte biblioteket ett formellt uppdrag att utföra sin 
verksamhet. Utöver detta finns en risk att statsbidrag ej erhålls vilket kan leda till 
förlorade intäkter. 
 
Beslutsunderlag 
Bibliotekslagen (2013:801 17§). 
Biblioteksplan för Emmaboda kommun 2018-2019. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-12-05 § 127 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förlänga 
giltighetstiden på nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2019” så att denna 
biblioteksplan gäller även under år 2020 tills den nya är beslutad 
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  förlänga giltighetstiden på nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2019” så att 

denna biblioteksplan gäller även under år 2020, dock längst, tills den nya 
biblioteksplanen är beslutad 

____ 
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§ 22 Dnr KS/2020:37 
 
Höjning av entréavgifterna – The Glass Factory 
 
Sammanfattning  
Bildningsnämnden har inkommit med förslag till höjning av entréavgifterna till 
The Glass Factory. 
Med utgångspunkt i ett ökat behov av självfinansiering av verksamheten, en 
målsättning att öka besöksantalet, samt det faktum att priset legat stilla under en 
längre tid, föreslås nu en höjning av entréavgifterna from april 2020. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av verksamhetschefen för kultur tillika tf. chef för The Glass 
Factory. Samtal har förts med receptionspersonal på museet. En budget för 2020 
har upprättats och en omvärldsanalys har gjorts. Kulturutskottet behandlade 
ärendet på sitt möte 2019-11-21. Slutgiltigt förslag togs fram i samband med 
bildningsnämndens möte 2019-12-05 § 129. 
 
Förvaltningens roll 
Bildningsförvaltningen organiserar kulturavdelningen i vilken The Glass Factory 
för närvarande ingår. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Höjda entréavgifter skulle innebära en ökad självfinansiering av verksamheten, 
vilket är positivt. Avgifterna bedöms av såväl chef som personal inte uppfattas 
som för dyrt, särskilt inte under turistsäsongen. The Glass Factory har ett brett 
erbjudande med levande hytta, historisk basutställning, nutida utställningar och 
prova-på-verksamhet. The Glass Factory satsar under 2020 på att få ett ökat 
besöksantal. Om entréavgiften inte höjs försvårar det möjligheten att nå såväl 
detta mål som de ekonomiska målen med en budget i balans. 
 
Förslag på höjningar 
Entréavgift 
Ordinarie entré: 80 kr (nuvarande entréavgift 60 kr) 
Barn/ungdom under 15 år: fri entré (oförändrat) 
Årskort: 195 kr (nuvarande avgift 160 kr) 
Kulturarvskortet ger 50% rabatt på entréavgiften (oförändrat) 
Grupp om minst 10 personer: 60 kr/person (nuvarande entréavgift 50 kr) 
Entréavgift för grupper/bokade visningar: 
60 kr/person (nuvarande entréavgift 50 kr) 
Visningsavgift 
Grupper t o m 25 personer: 800 kr (nuvarande entréavgift 600 kr) 
Större grupper delas in i mindre grupper. 
Grupper med 26-50 personer: 1 200 kr, delas i två grupper á 600 kr 
(nuvarande entréavgift 900 kr, delas i två grupper á 450 kr) 
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Bildningsnämnden beslutade 2019-12-05 § 129 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna i 
förhållande till The Glass Factory höjs från och med april 2020 enligt förslag 
____ 
 
Beslutsunderlag 
• BIN 2019-12-05 § 129 Höjning av entréavgifterna-The Glass Factory 
• The Glass Factory priser gällande 
• KF 2014-02-03 §13 Taxor-The Glass Factory och Kristallmuseet 
• KF 2016-06-13 § 60 Entréavgift The Glass Factory-Glasmuseet i Boda 

Glasbruk 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  anta föreslagna entréavgifter för de The Glass Factory att börja gälla från och  

med 2020-04-01 
____ 
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§ 23 Dnr KS/2020:98 
 
Kylanläggningar till äldreboende 
 
Sammanfattning  
Sommaren 2018 var väldigt varm med dagstemperaturer över 30 grader och 
tillsammans med höga temperaturer på nattetid så drevs innetemperaturerna på 
våra äldreboenden upp till väldigt besvärliga nivåer.  
 
Tekniska kontoret har av Socialförvaltningen och kommunchefen fått till uppgift 
att utreda möjligheter och kostnader för att kunna tillföra kyla till våra 
äldreboenden.  
 
Efter besök på samtliga boenden och diskussion med samtliga enhetschefer har 
följande behov kommit fram:  

• Samtliga boenden utom Esplanaden (särskilt boende) vill endast kyla 
gemensamma ytor. Esplanaden är ett undantag eftersom att det saknas 
gemensamma, där vill man kyla i lägenheterna.  

• Korttidsboendet på Esplanaden önskar endast portabel luftkonditionering 
då omsättning är hög och oftast är bara några boenden som nyttjas. Då får 
man en flexibilitet och lägenheten som har behov för stunden kyls.  

• Storegården önskar även solavskärmning till lägenheterna.  
 
För att tillgodose dessa behov och genom att titta på livscykelkostnad är den mest 
ekonomiskt fördelaktiga lösningen att kyla med luftvärmepump. Driften/underhåll 
kommer att vara dyrare på denna lösning men installationen är så avsevärt mycket 
lägre än andra alternativ så även när man tittar på lång sikt är den ekonomiskt 
fördelaktig.  
 
Kostnadsbedömning 
 
Anläggning  Pris  
Allégården 150.000:-   
Bjurbäcksgatan 20.000:-  (Förhöjd hyreskostnad/år) 
Ekebo 150.000:-   
Storegården 250.000:-   
Esplanaden 250.000:-   
Ökade elkostnader/år 40.000:-   

 
Total investeringskostnad: 800.000:-   
Totalt ökade driftkostnader/år: 60.000:-   

 
Denna investeringskostnad är avsevärt lägre än de medel som tilldelats för 
2019/20/21 (5.000.000:- ). 
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Dock har det framkommit att flera av boendena har andra bekymmer t. ex. 
ventilation och avlopp. Så vårt förslag är att man ändå väljer att lägga dessa 
pengar på andra fastigheter, t.ex. kompletterande fönsterbyte på Tallbacken 1, 
ombyggnad av ventilationssystem på Ekebo samt andra prioriterade områden. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-05 § 2  
att verka för att Teknik- och fritidsnämndens driftbudget ändras enligt 
ovanstående. 
att verka för att omfördela investeringsbudgeten för kylanläggningar enligt 
ovanstående. 
 
Beslutsunderlag 
• TFN 2020-02-05 protokollsutdrag § 2 Kylanläggningar till äldreboende 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  minska investeringsram för kylanläggning 2020 med 200 tkr samt 
 
att  minska investeringsram för kylanläggning 2021 med 1 mkr. 
____ 
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§ 24 Dnr KS/2020:89 
 
Tallbacken – Fönsterbyte etapp 2 
 
Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen behöver nu ytterligare medel för att gå vidare med etapp 2 
gällande fönsterbytet på Tallbacken. I samband med fönsterbytet görs även 
sedvanligt underhåll på vissa delar av fasaden. Arbetet kommer innebära en viktig 
förbättring av verksamheternas arbetsmiljö samt att det innebär en energieffektivi-
sering dels på grund av mindre glasyta samt bättre isolervärde på de nya fönsterna.  
Vid besök på fastigheten kan man se tydligt att behovet är stort av ett byte. 
Verksamheten påtalar att vissa fönster släpper igenom regn och det känns tydligt 
vid vårt besök att det blåser rakt igenom på några ställen. Det har även 
förekommit fall där fönsternas låsanordning gått sönder och fönstret har trillat ner 
med risk för personskador, dessa har dock åtgärdats löpande men i dessa rum går 
det ej att vädra då fönsterna blir fast efteråt.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Vid utebliven investering löper det en stor risk för vattenskador med 
mögelangrepp som följd. Sådana skador är ofta kostsamma och innebär dyra 
saneringar och långa uttorkningsprocesser där lokalerna oftast inte går att 
användas under tiden.  
 
Kostnadsbedömning  
Tekniska förvaltningen har en kostnadsbedömning som ligger på 2.400.000 
kronor. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-05 § 4 
att verka för budgeten för befintligt investeringsprojekt utökas med ovanstående 
belopp.  
att omfördela kylanläggningsprojekt till ovanstående.  
 
Beslutsunderlag 
• TFN 2020-02-05 protokollsutdrag § 4 Tallbacken - fönsterbyte etapp 2 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  bevilja investering på 2,4 mkr för fönsterbyte på Esplanaden 8 under 2020 

samt 
 
att  minska ospecificerade investeringsanslag för 2020 med motsvarande belopp.  
____ 
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§ 25 Dnr KS/2020:3 
 
Svar -  Skrivelse i anledning av frågor från AB Glasriket 
 
Sammanfattning  
Från AB Glasriket har inkommit två frågor vilka respektive delägande kommun 
ombeds ta ställning till. 
Dessa två frågor är: 

1. Om kommunen anser att samarbetsavtal löpande på tre år mellan Region 
Kalmar län, AB Glasriket, Öland, Kalmar, Västervik och Vimmerby 
angående internationell marknadsföring kan slutas till en kostnad för 
Glasriket om 300 000 kr per år och då för Emmaboda kommuns del 75 000 
kr/år i tre år om samtliga glasrikeskommuner deltar eller 150 000 kr/år i tre 
år om endast glasrikeskommunerna i Kalmar Län (Nybro & Emmaboda) 
deltar. 
 

2. Hur respektive kommun ställer sig till att se över möjligheterna att föra över 
befintliga delar från respektive kommun som idag arbetar med 
besöksnäringsfrågor till AB Glasriket. 

 
För första frågan kan sägas att besöksnäringens potential har viss betydelse för 
regionens tillväxt. Emmaboda har sedan tidigare deltagit i samarbete med just 
regionen och kommunerna i Kalmar län i denna fråga.  
Det är naturligtvis av vikt för Emmaboda att vara med i större sammanhang där 
regionen och kommunerna i Kalmar län marknadsförs gemensamt. Vår insats får 
en utväxling genom att vi då ingår i en större satsning. Det tidigare samarbetet har 
av de som arbetar med frågan beskrivits som gynnsamt för kommunen varför det 
kan rekommenderas att Emmaboda kommun deltar i den nu föreslagna satsningen 
under förutsättning att ett samverkansavtal sluts med alla glasrikeskommunerna 
innebärande en total kostnad för Emmaboda om 225 000 kr fördelat över tre år. 
Detta innebär att en budgetförstärkning motsvarande insatsen behövs. 
 
Den andra frågan ställer helt andra krav på respektive kommun. Det finns säkert 
vinster i att samordna resurser för att samverka och därmed erhålla större 
utväxling med förmodat gott resultat. Det finns också risker med en sådan 
konstruktion. AB Glasriket är ett av de sätt som Emmaboda kommun använder för 
marknadsföring/destinationsutveckling och om all kommunens marknadsföring 
skulle läggas ut på entreprenad till AB Glasriket kan det innebära att kommunens 
egen möjlighet att styra denna så viktiga fråga minskar. 
Vidare har AB Glasriket varit forum för många och långa diskussioner och 
utredningar under flera år då de fyra glasrikekommunerna och då även med 
dåvarande delägare, Glasnäringen inte kom helt överens om vad AB Glasrikets 
verksamhet skulle innehålla. Detta är naturligt då samtliga fyra kommuner har 
olika struktur, ekonomi, styrning mm. Numera är AB Glasriket helägt av de fyra 
glasrikekommunerna men Glasnäringen är fortsatt delaktig i diskussionen om 
framtiden och det skulle bli en komplicerad situation för det fall att Glasnäringen 
återigen skulle vara delägare i AB Glasriket eller enbart ha styrelseplats. Det 
minskar ytterligare en enskilds kommuns möjlighet att påverka 
marknadsföring/destinationsutveckling. Att tillgodose fyra olika kommuners 
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behov på ett tillfredsställande sätt måste anses vara en mycket grannlaga uppgift. 
Om besöksnäringsfunktionen skulle flyttas kommer Emmaboda kommun inte att 
ha någon sådan funktion för annan marknadsföring/destinationsutveckling. Som 
exempel kan nämnas att under en tid prövade kommunen att utlokalisera 
turistinformationen men detta utföll inte på förväntat sätt varför funktionen 
återtogs till kommunen. 
Denna nu föreslagna lösning fungerar säkert bra i större kommuner där man har 
möjlighet att ha uppbyggd organisation och i bolag som då också kan samarbeta 
med andra kommuner. Så är dock inte fallet med Emmaboda kommun som är för 
liten för att ha en uppdelad organisation. Att enbart föra över befintliga funktioner 
till AB Glasriket utan specifikt mål eller tydlighet i uppgifter och utan 
hänsynstagande till respektive kommuns helhetsperspektiv och särdrag torde inte 
med självklarhet ge god effekt.  
Emmaboda kommun ser dock positivt på att utveckla en gemensam plattform 
vilken bör vara kompatibel med andra plattformar i länet för bland annat 
bokningar och information.  
Ett alternativ till att föra resurser från kommuner till AB Glasriket som skulle 
kunna utredas är skapande av separata avtal mellan de enskilda kommunerna och 
AB Glasriket som beskriver åtagande och resursutnyttjande för kommunernas 
besöksnäringsfunktioner och samarbetet med AB Glasriket. 
Det bör också slutligen noteras att begreppet destinationsutveckling är stort och 
brett och innefattar vissa delar som med nödvändighet måste behållas inom 
kommunens beslutsprocesser. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Emmaboda kommun deltar i internationell marknadsföring, genom AB  

Glasriket, tillsammans med Region Kalmar län. Detta med 75 000 SEK/år, i  
tre år, från och med år 2020. 

 
att  ovanstående gäller förutsatt att de andra tre kommunerna i AB Glasriket  

också deltar. 
 
att  marknadsföringen (75 000 SEK) för 2020 finansieras från kontot ”Till  

Kommunstyrelsens förfogande”. 
 
att  Emmaboda kommun ser positivt på att utveckla en gemensam plattform,  

vilken bör vara kompatibel med andra plattformar i länet, för bland annat  
bokningar och information för Glasriket. 

____ 
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§ 26 Dnr KS/2020:77 
 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2020  
 
Sammanfattning  
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 
SN 2020-01-22 § 5 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun2020 
 
Socialnämnden beslutade 2020-01-22 § 5 
att med kännedom lägga informationen om tillämpningsanvisningar till avgifter 
för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 till handlingarna utan beslut i 
sak 
att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningarna till avgifter för 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  anta Tillämpningsanvisningarna till avgifter för socialförvaltningen 

Emmaboda kommun 2020. 
____ 
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§ 27 Dnr KS/2020:138 
 
Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2032 
 
Sammanfattning  
Vid diskussion i Kommunstyrelsen 2020-02-11 om mål för de kommande åren har 
ett övergripande mål att öka antalet boende i kommunen föreslagits; 
2032 skall Emmaboda kommun ha 11000 invånare, detta för att öka skattekraften 
och säkerställa kompetensförsörjningen till såväl kommunkoncern som företagen i 
kommunen. 
Ökad skattekraft skapar ökade ekonomiska valmöjligheter för kommunen och 
ökad inflyttning ger ett ökat urval och därigenom större sannolikhet att finna 
kompetent personal inom kommunen för både privata arbetsgivare och 
kommunkoncernen. För att kunna följa målarbetet och värdera resultat har således 
ett specifikt mål på 11 000 innevånare 2032 föreslagits. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna samt bolagen har att uppfylla 
Kommunfullmäktiges mål. Detta görs förslagsvis genom att 2-3 mål beslutas av 
kommunstyrelse, nämnderna och bolagen. 
 
Ett stort antal faktorer kommer att påverka vår möjlighet att nå 
Kommunfullmäktiges mål. För Kommunstyrelsens del diskuterades 
företagsklimat, uppdaterade detaljplaner, förändringar kollektivtrafik, trygghet, 
integration, arbetsmarknadsåtgärder mot arbetslöshet, jämställdhetsarbete har lyfts 
fram för att nämna några. I en öppen diskussion kring dessa områden framkom att 
fyra av dessa ansågs vara av extra stor vikt: 

• Företagsklimat 
• Kollektivtrafik 
• Översikts och detaljplaner 
• Integration 

De tre första kommer att kort analyseras nedan vad gäller mätbara mål. Integration 
är i nuläget kanske det hetaste politiska området av alla - nationellt, regionalt och 
kommunalt - och den är naturligtvis av stor betydelse även för Emmaboda 
kommuns framtid. Detta arbete bör ske inom de förvaltningar som har integration 
som en del av både dagligt arbete och långsiktig planering – Socialförvaltningen, 
Bildningsförvaltningen och Möjligheternas hus och där pågående 
arbetsmarknadsarbete enligt bland annat avtal med kommunstyrelsen. Det blir 
därför inte bäst resultat att i mål för Kommunstyrelsen ha specifika, mätbara mål 
för integrationen utan detta viktiga arbete bör vara en del av de berörda 
förvaltningarnas/nämndernas, bolagens målarbete. Kommunstyrelsen har här 
framförallt en samordnande uppgift. 
 
Företagsklimat: Företagsklimatet är av betydelse för att behålla verksamma 
företag i kommunen och för att öka antalet nyetableringar. Här har 
kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret en direkt utförande men också 
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en samordnande roll för hur kommunens sammanlagda arbete kan bidra till ett 
förbättrat företagsklimat. 
Mål: Emmaboda kommun topp tre i Kalmar läns rankning av företagsklimat 2028 
för att bli nummer ett senast 2032. 
(För närvarande används Svenskt Näringslivs ranking). 
 
Översikts och detaljplaner: Kopplingen mellan antalet innevånare och antalet 
bostäder på den öppna marknaden är uppenbar och Emmaboda kommun måste 
bryta den trend med låg nyproduktion som varit under ett antal år. Även 
företagsetableringar respektive möjlighet för i kommunen befintliga företag 
behöver tillgodoses. För att detta målarbete skall kunna intensifieras krävs 
ytterligare medel för framtagande av planer. Markkostnader inklusive planarbete 
och miljösanering ses ofta som investeringar. 
Mål: Ökning av antalet bostäder på den öppna bostadsmarknaden med 350 enheter 
fram till 2025 och totalt 800 nya boendemöjligheter fram till 2032.  
(för att tillgodose en förväntad befolkning på 11 000 innevånare) 
 
Kollektivtrafik: In- och utpendling är båda viktiga för att Emmaboda skall vara en 
naturlig plats för boende och/eller arbete. Möjligheten till kommunikation med 
närliggande orter (Nybro, Lessebo, Kalmar, Växjö och Karlskrona) såväl som med 
Malmö/Lund/Köpenhamn och Stockholm såväl dag som kvällstid kommer att öka 
i betydelse om Emmaboda skall kunna öka nyinflyttning, nyetablering och 
samtidigt behålla de som redan valt Emmaboda. Behov finns för två sena 
anslutningar från Nybro/Kalmar samtidigt som det görs en översyn av 
anslutningar till och från Öresundsregionen och Stockholmsregionen. Detta för att 
man skall kunna bo i Emmaboda men arbeta och använda sin fritid på annan plats 
med goda kommunikationsmöjligheter. För att detta mål skall kunna realiseras 
krävs en stor ekonomisk satsning och gedigen kommunikationsplan. 
 
Mål: Senast 2022-12-31 etablerat minst två sena anslutningar från Nybro/Kalmar 
samt förbättrade anslutningar till och från Emmaboda mot Öresundsregionen och 
Stockholm. 
 
Dessa nu diskuterade mål för Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har 
informerats om på Arbetsplatsträff samt att kommunledningskontorets 
ledningsgrupp har diskuterat frågan och ställer sig bakom nu föreslagna mål. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse – Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2031 
____ 
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Kommunstyrelseberedningen förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2020 till 2032 är att 

Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare år 2032 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Emmaboda kommun ska senast år 2028 ha betyget 3,7 i sammanfattande 

omdöme i Svenskt Näringslivs rankning av näringslivsklimat, år 2032 ska det 
vara minst 4,4 

 
att  ökning av antalet bostäder på den öppna bostadsmarknaden med 350 enheter 

fram till 2025 och totalt 800 nya boendemöjligheter fram till 2032 
 
att  senast 2022-12-31 etablerat minst två sena anslutningar med tåg från 

Nybro/Kalmar, samt till 2028 tillskapat förbättrade anslutningar med tåg till 
och från Emmaboda mot Öresundsregionen, Stockholm, Göteborg och 
Karlskrona  

____ 
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§ 28 Dnr KS/2019:137 
  
Yttrande över remiss om förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan  
 
Bakgrund  
Emmaboda kommun har fått tillfälle att yttra sig över ett Boverkets nya förslag till 
föreskrifter och allmänna råd för detaljplan samt Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan.  
 
Boverkets förslag syftar till att skapa enhetlighet med bindande föreskrifter samt 
allmänna råd vad gäller såväl reglering som redovisning av reglering i detaljplan.  
För att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess finns behov av standarder och 
enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö. De olika underlagen, 
handlingarna och besluten måste finnas digitalt på ett standardiserat sätt och i 
sådant format att de kan återanvändas i andra aktörers processer.  
Remissen besvaras med detta yttrande samt två särskilda svarsfiler som bifogas.  
 
Yttrande  
Emmaboda kommun ser positivt på standardisering för att kunna utveckla 
digitaliseringen av planprocessen som ett viktigt steg mot en digital 
samhällsbyggnadsprocess.  
 
Beslutsunderlag  

• Boverkets Förslag till föreskrift och allmänna råd om detaljplan 
• Boverkets Förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i 

detaljplan 
• Boverkets konsekvensbeskrivningar för respektive förslag. 
• Svarsfil Föreskrift och allmänna råd om detaljplan 
• Svarsfil Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
att ta detta yttrande som sitt eget  
att föreslå kommunstyrelsen att ta detta yttrande som sitt eget och att skicka detta 
beslut till bygg- och miljöenheten som skickar remissvaret till Boverket.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  som eget yttrande översända Emmaboda bygg- och miljönämnds beslut 2020-

02-17 § 10 till Boverket.  
____ 
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§ 29 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
• M13 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och 

diskriminering genom bristande tillgänglighet _ Viktig information från SKR 
(cirkulär 20_10) 

• M13 Cirkulär 20_10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt 
diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet 

• M14 Kommunförbundet Årsredovisning Räkenskapsåret 2018-08-23-2019-
12-31 signed 

• M15 Enkätsvar rapportering till vattenmyndigheten genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016-2021 

• M16 Boda Glasbruk Samhällsförening verksamhetsberättelse 2019 
• M16 Meddelanden till KS Boda Glasbruk Samhällsförening 
• M17 Cirkulär 20_11 
• M17 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 

avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 

• M1 Cirkulär 20_01 Beslut om omräkning av pensionsbehållning m.m. för 
2020 e-post 

• M1 Cirkulär 20_01 Beslut om omräkning av pensionsbehållning m.m. för 
2020 

• M2 Energi protokoll 191212 
• M3 Elnät protokoll 191212 
• M4 Andrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020 _ Viktig information från 

SKR (cirkulär 20_02) 
• M5 året som gått med Kumulus 2019 
• M5 Information om medlemskap i Kumulus 
• M6 Utskick från Svenska Kraftnät Nytt om 400kV-ledningen mellan Nybro 

och Hemsjö 
• M7 Cirkulär 20_03 Tekniksprångsavtalet 20 
• M8 Cirkulär 2020_05 Ett starkare skydd för välfärdssystemen 
• M8 KS-En starkare skydd för välfärdssystemen  Viktig information från SKR 

(cirkulär 202005) 
• M9 Cirkulär 20_06 Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- 

eller pandemiutbrott 
• M9 KS-Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller 

pandemiutbrott  Viktig information från SKR (cirkulär 2006) 
• M10 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 Viktig information från SKR 

(cirkulär 20_08) 
• M10 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 
• M11 Överenskommelse om Krislagesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansrad _ Viktig information från SKR (cirkulär 20_09) 
• M11 Överenskommelse om Krislagesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansrad 
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• M12 Styrelseprotokoll Elnät 200213 
• M12 Styrelseprotokoll Energi 200213 
• M13 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och 

diskriminering genom bristande tillgänglighet _ Viktig information från SKR 
(cirkulär 20_10) 

• M13 Cirkulär 20_10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt 
diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet 

• M14 Kommunförbundet Årsredovisning Räkenskapsåret 2018-08-23-2019-
12-31 signed 

• M15 Enkätsvar rapportering till vattenmyndigheten genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016-2021 

• M16 Boda Glasbruk Samhällsförening verksamhetsberättelse 2019 
• M16 Meddelanden till KS Boda Glasbruk Samhällsförening 
• M17 Cirkulär 20_11 
• M17 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 

avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 

____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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