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§ 112 Dnr KS/2019:8 
 
Delårsredovisning Emmaboda kommun 2020 
 
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 202008 
   
Kommunstyrelsen 0,5 0,2 
Överförmyndarnämnd 0 0 
Revision 0 0,2 
Valnämnd 0 0 
Bygg o Miljönämnden 0,5 0,7 
Teknik o Fritidsnämnd 2,0 6,1 
Bildningsnämnden -2,5 2,3 
Socialnämnden -2,5 -1,9 
Summa -2,0 7,6 
   
Emmaboda bostads AB 2,5 1,0 
Emmaboda fastighets AB 1,0 0,5 
Emmaboda elnät AB -2,8 -3,1 
Möjligheternas Hus AB 0 0 
Räddningstjänstförbundet  
Emmaboda – Torsås 

1,0 1,3 

Summa 1,7 -0,3 
   
   
Totalt   
   

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2020 
____ 
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§ 113 Dnr KS/2020:5 
 
Kommunledningen informerar  
 
Tf kommunchef Anders Svensson informerar 
• Övergripande mål 11 000 invånare 2032. Kommunledningskontoret, KLK, 

arbetar med att ta fram en gemensam plan för alla avdelningar som blir KLK s 
presentation för arbetet att nå kommunens övergripande mål och 
Kommunstyrelsens 3 mål. 
 

• Lägesrapport om organisationsförändringen.  
 

• Covid 19 pandemin. Fortsatt viktigt att vi hjälps åt att hålla smittan borta. Så 
här långt har Emmaboda haft ett bra läge. 

 
• Omställningsfonden kommer vi bl.a. användas till chefsutveckling. 

 
• The Glass Factory 

 
• Rastplats Eriksmåla, ett projekt att förbättra möjligheten att stanna till i 

Eriksmåla vid korsningen väg 25 och väg 28. 
 

• Rasslebygds avfallsdeponi, förbättringsarbete som pågår. 
 
Förvaltningsekonom Katarina Bondesson informerar 
• Kommunstyrelsens budgetuppföljning, vi räknar med ett plus på ca 500 Tkr, 

det är bl.a. vakanta tjänster under året som ger plus. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 114 Dnr KS/2020:260 
 
Avgift för fjärrlån 
 
Bakgrund 
Bildningsnämnden har inkommit med förslag på nya avgifter för fjärrlån. 
 
Fjärrlån är en stor del av bibliotekens verksamhet. Ett avtal mellan Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län gör det möjligt att låna och lämna böcker på alla 
folkbibliotek i dessa län. Huvudbiblioteket i Emmaboda skickar och tar emot ca 
60 fjärrlån från dessa län varje vecka. Om de böcker som önskas inte finns i de 
närmaste länen så lånar vi från hela landet genom ett annat system (Libris). 
För studerande är det en stor fördel att kunna låna kurslitteratur på detta sätt och 
det utnyttjas frekvent. Allmänheten använder också denna tjänst i stor 
utsträckning då stadsbiblioteken i ovannämnda län har ett betydligt bredare 
bokbestånd än vad det är möjligt att ha på biblioteken här i kommunen. 
Enstaka gånger fjärrlånar vi från utlandet, dock främst från Norden. 
Hittills har alla fjärrlån varit kostnadsfria för låntagarna. 
Hösten 2018 sade PostNord upp avtalet med Kalmar, Kronoberg och Blekinge län 
som gällt i tio år och ett nytt avtal började gälla 1 mars 2020. Det nya avtalet 
innebär betydligt högre kostnader för biblioteken. 
Konsekvensbeskrivning 
Med det nya avtalet kommer det stegvis att bli dyrare för Emmaboda bibliotek. 
Biblioteksutveckling Region Kalmar bidrar med pengar för att göra övergången 
smidigare för biblioteken i länet. 
 
Kostnadsfördelningen mellan biblioteken i Kalmar län från 1/3 2020: 

 
 
Total kostnad per år för hela länet är 660 000 kr.  
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Kostnaden för Emmaboda kommun blir årligen fram till 2023: 
 

År Kostnad 
2020 13186 
2021 26466 
2022 30358 
2023 34250 

 
 
2020 bidrar Biblioteksutveckling med 405 900 kr till hela länet. 
2021 bidrar Biblioteksutveckling med 150 000 kr till hela   
2022 bidrar Biblioteksutveckling med 75 000 kr   
2023 bidrar Biblioteksutveckling inte med några medel. I fortsättningen kommer 
biblioteken att ta hela kostnaden själva. 
 
Under 2019 fjärrlånade Emmaboda bibliotek 1155 böcker. Med en avgift på 25 kr 
pr. fjärrlån hade det blivit 28 875 kr som kommit in. Vi uppskattar att fjärrlånen 
fortsätter ligga på samma nivå, avgiften täcker då kostnaden för transporter. 
 
En konsekvens av att servicen är gratis är att låntagarna inte alltid hämtar ut sina 
fjärrlån vilket leder till att det går åt resurser i onödan. En bibliotekschef i 
regionen räknade ut att den totala kostnaden för ett fjärrlån, inklusive arbetstid, 
porto och slitage på boken, ligger på runt 200 kr.   
 
Avgifter för fjärrlån skiljer sig åt mellan biblioteken i Sverige och det är helt upp 
till varje bibliotek hur man gör. Några bibliotek i Kalmar län tar avgift för varje 
fjärrlån, till exempel Nybro som tar 25 kr och upplever det som helt problemfritt.  
 
För att möta ökade utgifter och försöka minska benägenheten för att fjärrlån inte 
hämtas så förslås att en avgift tas ut för fjärrlån både inrikes och utrikes. 
 
Beslutsunderlag 
BIN 2020-05-28 § 48 Avgift för fjärrlån 
Tjänsteskrivelse Avgift för fjärrlån 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-05-28 § 48 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att biblioteken i 
Emmaboda får ta en avgift på 25 kr per bok för inrikes fjärrlån och 70 kr per 
bok för utrikes fjärrlån 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften ska 
betalas även om boken inte hämtas 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgiften införs 
snarast, dock senast från 1 januari 2021. 
 
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att biblioteken i Emmaboda får ta en avgift på 30 kr per bok för inrikes fjärrlån 
och 70 kr per bok för utrikes fjärrlån 
 
att avgiften ska betalas även om boken inte hämtas 
 
att avgiften införs snarast, dock senast från 1 januari 2021.  
____ 
 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) deltar inte i beslutet.  
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§ 115 Dnr KS/2020:144 
 
Antagande av ”Plan för barnets rättigheter, Emmaboda kommunkoncern” 
 
Bakgrund 
FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag 1 januari 2020. 
 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets 
rättigheter, barnkonventionen.  
Sveriges regering beslutade den 21 juni 1990 att ratificera konventionen.  
”Ratifikation, eller ratificering, är den process varigenom en stat binder sig 
rättsligt till en internationell överenskommelse, till exempel ett avtal eller ett 
fördrag. Själva processen består av att ett ratifikationsinstrument utfärdas som ett 
formellt bevis på att staten har förbundit sig till överenskommelsen. Detta 
instrument överlämnas sedan antingen till de andra avtalsslutande parterna eller 
till den överenskomna depositarien av avtalet. Ratifikationsinstrumentet utfärdas 
normalt av statschefen eller, i vissa fall, till exempel i Sverige, av regeringen.” 
 
I juni 2018 röstade Sveriges riksdag för regeringens förslag att göra FN:s 
konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett 
förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid alla avvägningar 
och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Det 
är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. 
 
Kommunens arbete med konventionen 
Tidigt tillsatte kommunen en arbetsgrupp med samordningsansvar från 
kommunledningskontoret. Arbetsgruppens uppgift är att bevaka utvecklingen av 
arbetet för att efterleva att barnkonventionen har blivit svensk lag.  
En viktig del i arbetet är att ta fram en plan för hur styrningen i kommunen ska se 
ut vad gäller arbetet med lagen. Ett styrande dokument som identifierar och 
beskriver vad kommunkoncernen övergripande behöver göra och vad kommen ska 
arbeta mot. Bland annat är det olika processer som behöver belysas och 
bestämmas men även beskriva hur ansvarsfördelningen kring barns rättigheter ser 
ut inom koncernenen. Dokumentet har inga mål, varken för dokumentet i sig, för 
fullmäktige eller de andra i koncernen  
Arbetet för att leva upp till lagen om barns rättigheter ska göras i verksamheterna i 
den ordinarie verksamheten. Det kan finnas gemensamma verktyg att använda 
som exempel någon lathund när politiker tar beslut i nämnd men annars ska det 
sker ”ute”.  
 
Synpunkter från koncernen 
Teknik- och fritidsnämnden framför vikten av samverkan och utbildningsinsatser. 
Emmaboda Energi o miljö AB anser sig ha få tillfällen då deras handlingar direkt 
berör barn. De framför ändå att de säkert kan hitta åtminstone indirekta 
beröringspunkter och kanske till och med områden där de kan bidra till arbetet hos 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ratifikation
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andra delar av kommunkoncernen. 
Energibolaget har även lämnat kommentarer som bör beaktas i slutförandet av 
dokumentet ”plan för barns rättigheter”. 
Bygg- och miljönämnden är positiv till planen. De framför vikten av 
utbildningsinsatser och kompetensförsörjning. Vidare vill de att ansvaret gällande 
bygg- och miljönämndens ansvar ska läggas på avdelningschef istället för 
förvaltningschef. 
Socialnämnden godkänner själv planen och beslutar vidare om förslag att det 
säkerställs att alla beslut fattas med hänsyn till barnrättsperspektivet och att det 
arbetas fram en för kommunkoncernen övergripande rubrik för beslutsunderlag till 
beslut och vid fattande av beslut i nämnder, styrelse och direktion.  
Bildningsnämnden beskriver att barnperspektivet och barnens rättigheter 
grundläggande för förvaltningens uppdrag inom skola och kultur. De har under 
flera år haft olika aktiviteter och utbildningar som genomförts med utgångspunkt i 
att FNs barnkonvention blir införlivad i svensk lag. De ser att förvaltningens roll 
blir att hålla ihop arbetet och utveckla arbetssätt som synliggör verksamheternas 
arbete med barnets rättigheter.  
Möjligheternas hus AB har beslutat att utbilda inom barnkonventionen under 
hösten 2020, anställda och förtroendevalda. Barnperspektivet kommer vara en fast 
punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöte och 
styrelsemöte. God samverkan och tydliggörande av barnkonventionen görs med 
hjälp av deras arbete i ”Emmabodaprocessen”  
 
Emmaboda Energi o miljö AB, Teknik- och fritidsnämnden, Bygg- och 
miljönämnden, Socialnämnden och Bildningsnämnden, anser att en årlig 
uppföljning är tillräckligt. Möjligheternas hus AB har inte lämnat någon synpunkt 
kring uppföljning. 
 
Kommunledningskontorets synpunkt 
Arbetet med implementering av Barnkonventionen i Emmaboda kommun har 
pågått under lång tid. Det har genomförts utbildningsinsatser för förtroendevalda 
och tjänstemän, Sveriges- och kommuner och regioner, SKR har stöttat och följt 
Emmaboda kommuns arbete och det gemensamma arbetet över förvaltning med 
att ta fram en plan har gett en bra plattform och förankring kring ett gemensamt 
arbete framöver.  
Många av koncernens verksamheter har parallellt med implementering och 
framtagande av planen gjort eget arbete vilket innebär att kommunen redan idag 
gör mycket för att leva upp till barnkonventionens intentioner och föreslagen plan.  
 
Om kommunen framöver ska lyckas är det viktigt att  
- Alla verksamheter i kommunkoncernen bidrar med eget arbete kring 

efterlevnaden av konventionens intentioner och efterlevnaden av föreslagen 
plan. Hela kommunkoncernen måste se till att personal kompetensförsörjs 
kontinuerligt och att barnens rättigheter finns med  

- Kansliavdelningen med ansvar för folkhälsa, brottförebyggande, 
trygghetsskapande och barn- och ungas uppväxtvillkor måste ges uppdraget 
och rimliga resurser att organisera och ta ansvar för arbetet kring ”plan för 
barnens rättigheter Emmaboda kommunkoncern”.  
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- Synpunkterna som inkommit från nämnderna och bolagen bör beaktas i det 
framtida arbetet. Samtliga verksamheter har eget ansvar i arbetet. Någon 
generell modell för hur arbetet ska gå till finns inte och är inte möjlig då det 
egna arbetet måste passa in för den specifika verksamheten.  

- De förtroendevalda måste i sin ärendehantering och beslutsgång ges möjlighet 
att ha med konsekvenser för barns rättigheter. Likväl som de ekonomiska 
konsekvenserna är viktiga måste konsekvenser för barnen också lyftas i 
beslutsgången. Lämpligt att det görs vid beredningen av ärenden.  

- Planen för barns rättigheter kan ses som en del i kommunens arbete med FNs 
Hållbarhetsmål där alla på något sätt påverkar barnen, sociala målen 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 11, 16. miljömässiga 6 ,13, 14, 15, de ekonomiska 8, 9 , 10, 1. Mål 17 
handlar om genomförande och partnerskap.  

- Fortsatt kommer det krävas ett samarbete i kommunkoncernren  och möjlighet 
för kommunstyrelsen att ta det övergripande arbetet.  

 
Förslag till beslut  
att anta ”plan för barns rättigheter Emmaboda kommunkoncern 
att beakta inkomna synpunkter från kommunkoncernens olika verksamheter samt  
att uppdra till kansliavdelningen ansvara för att planen efterlevs och att 
utvärdering och uppföljning genomförs.  
att i övrigt ställa sig bakom kommunledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet 
om antagande av ”plan för barns rättigheter Emmaboda kommunkoncern”. 
 
Beslutsunderlag 
Plan för barns rättigheter Emmaboda kommunkoncern 
Tjänsteskrivelse - Plan för barnets rättigheter 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta ”plan för barns rättigheter Emmaboda kommunkoncern 
 
att beakta inkomna synpunkter från kommunkoncernens olika verksamheter samt  
 
att uppdra till kansliavdelningen ansvara för att planen efterlevs och att 
utvärdering och uppföljning genomförs 
 
att i övrigt ställa sig bakom kommunledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet 
om antagande av ”plan för barns rättigheter Emmaboda kommunkoncern”. 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar att att sats 2 och 4 stryks och tillägg till första att satsen 
enligt förslag 2 gällande årshjul och ansvar.  
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Jarkko Pekkala (S) yrkar tillägg att utbildningsinsatserna görs i samverkan över 
hela kommunkoncernen för både politiker och personal.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Johan Jonsons (C) ändringsyrkande 
samt tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Jonssons (C) yrkanden.  
 
Kommunstyrelsen bifaller enhälligt Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta ”plan för barns rättigheter Emmaboda kommunkoncern, enligt förslag 2 
 
att uppdra till kansliavdelningen ansvara för att planen efterlevs och att 
utvärdering och uppföljning genomförs 
 
att utbildningsinsatserna görs i samverkan över hela kommunkoncernen för både 
politiker och personal.  
____ 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-10-06 12 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 116 Dnr KS/2020:381 
 
Försäljning av – Emmabo 1:299 
 
Bakgrund  
Fastigheten, med adress Villagatan 3 i Lindås, har (under många år..) funnits på 
Emmaboda Bostads AB:s lista över objekt som är/kan vara intressanta att sälja.  
Huset (från 1953) är i behov av omfattande renovering: Bl.a behöver fönster, tak 
och stammar bytas vilket (för Emmaboda Bostads AB, EBA) beräknas kosta minst 
15 MSEK.  
 
En aktör med andra/egna resurser har även helt andra möjligheter att renovera 
fastigheten.  
 
Ärendets beredning  
Fastighetens framtid har – vid upprepade tillfällen – diskuterats i EBA styrelse och 
redan 2010 erbjöds en dåvarande hyresgäst att köpa fastigheten – men ingen 
överenskommelse kunde nås om pris.  
 
I EBA:s ”Plan för nybyggnation” (hösten 2017) finns huset med – med en tänkt 
(hel-)renovering och påbyggnad av ytterligare en våning. Det bedömdes tekniskt 
genomförbart även om kostnaden per lägenhet skulle bli (mycket…) hög!  
 
Våren 2019 beslutade EBA:s styrelse att fastigheten skulle läggas ut för 
försäljning (via mäklare) – vilket skedde under sensommaren 2020. Utropspriset 
sattes till den externa värdering som gjorts av Svefa (3.5 MSEK). Efter genomförd 
budgivning nåddes en (villkorad) uppgörelse.  
 
Den föreslagna köparen – Calmarsunds Golv Fastigheter – är ett (av Calmarsunds 
Golv) nybildat bolag för deras fastighetsverksamhet. Calmarsunds Golv är en 
entreprenör som bl.a. Emmaboda kommun använt de senaste åren. I diskussioner 
med representant för EBA:s Styrelse har företaget klargjort sina ambitioner (att 
renovera huset) och det finns – som EBA ser det – ingen anledning att misstro 
företagets vilja och möjligheter att fullfölja den uttalade ambitionen.  
 
Hyresgästföreningen är informerad och har inget att erinra mot den föreslagna 
försäljningen.  
 
Affären har godkänts i EBA styrelse 2020-09-30. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Den föreslagna försäljningen innebär att:  
- Fastigheten får en ny ägare med ambition att renovera huset.  
- EBA erhåller en reavinst på ca 2.5 MSEK – medel som kan användas till renovering 
av andra EBA-lägenheter och/eller som delfinansiering av nybyggnation.  
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Alternativet till försäljningen är att EBA renoverar huset:  
- Innebär (bl.a) byte av tak, fönster och stammar – till en beräknad kostnad av minst 
15 MSEK.  
 
..och detta utan att en enda ny lägenhet skapas.  
 
Sammanfattning  
EBA föreslår att KF tillåter försäljning av fastigheten för att frigöra kapital för 
renoveringar och/eller nybyggnation. För den aktuella fastigheten och de befintliga 
hyresgästerna bedöms detta vara den bästa lösningen – en lösning som dessutom 
ansluter väl till kommunens mål vad gäller befolkningstillväxt (då möjligheterna till 
nybyggnation förbättras).  
 
Beslutsunderlag  
EBA protokoll 2020-09-30 par 29 
Köpekontrakt Emmabo 1:299 
20200930 Beslutsunderlag KS KF 
 
Förslag till beslut  
Emmaboda Bostads AB beslutade 2020-09-30 § 29 föreslår Kommunfullmäktige  
att Godkänna försäljning av Emmabo 1:299 enl. bifogat köpekontrakt  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att godkänna föreslagen fastighetsaffär avseende Emmabo 1:299 
____ 
 
Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar på avslag och att inte godkänna försäljning av   
fastigheten. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S) och Marie-Louise Eddegård (S) yrkar bifall till Simon Peterssons (S) yrkande.  
 
Johan Jonsson (C), Sten-Olof Johansson (M) och Leif Karlsson (M) yrkar bifall 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Simon Peterssons (S) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Kommunstyrelseberedningens 
förslag till beslut.  
 
Votering  
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) yrkande  
Utfall votering 7 Ja och 6 Nej 
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____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna föreslagen fastighetsaffär avseende Emmabo 1:299 
____ 
 
Reservationer 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Simon Peterssons (S) yrkande som inte bifallits.   
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§ 117 Dnr KS/2020:236 
 
Remissvar -  förslag till strategi för smart specialisering 2021–2027 
 
Sammanfattning 
Region Kalmar län har inkommit med remiss med förslag till strategi för smart 
specialisering 2021-2027. Remissen skickades 28 augusti till 
Samhällsutvecklingsavdelningen/näringslivsutvecklare för yttrande. 
Region Kalmar län önskar särskilt synpunkter utifrån:  
1 Målbild 
2 Föreslagna områdesval 
3 Föreslagen uppföljning, utvärdering och styrning 
 
Inledning 
Smart specialisering är ett verktyg för regional utveckling som kommer att spela 
en stor roll i hur kommande EU-medel kommer att fördelas i den nya 
programperioden. 
Emmaboda kommun ser därför fram emot i en snar framtid ha en strategi för 
Smart specialisering på plats i vår region.  
 
Målbilder 
En väsentlig del i metodiken kring Smart specialisering handlar om att mobilisera 
representanter från näringslivet, akademi, det offentliga och olika 
intresseorganisationer för att tillsammans utveckla regionen och även söka 
samverkan i kringliggande regioner.  
Vi anser att detta borde ha gjort i större omfattning redan under analysfasen och i 
arbetet med att identifiera och prioritera fokusområdena som nu ligger till detta 
förslag till strategi. Då en del i målbild 3 handlar om ett gemensamt ”ägande” av 
strategin. Viss dialog har skett med de företagsstödjande aktörerna men det kunde 
ha bildats arbetsgrupper och vi saknar dialog med näringslivet redan under 
framtagandeprocessen. Den del i målbild 3 som handlar om tillgång till kompetens 
bör göras mätbar. 
 
Målbild 2 handlar om att koppla samman olika sorters kompetens hos aktörer i 
näringsliv, akademi och samhälle och generera ny kunskap. Förslaget utgår från 
idag befintliga strukturer, insatser och satsningar. Vissa aktörer, projekt och 
plattformar för samverkan omnämns även med namn. Strategin ger på det sättet en 
tydlig legitimitet till dessa. Vad innebär det för aktörer, projekt och plattformar 
som inte omnämnts? Kan de komma att missgynnas? En icke omnämnd 
samverkansplattform är LidLab där sju kommuner i två län och Linneuniversitetet 
samverkar för att öka forskning, innovation, utveckling och utbyte mellan de små 
och medelstora företagen och universitetet.  
 
Vi anser att det är viktigt att det tydligt framgår att aktörer, plattformar och projekt 
som inte omnämns, eller som kanske ännu inte finns, välkomnas i det framtida 
arbetet med att förverkliga strategins intentioner och kommer att kunna ta del av 
fördelning av EU-medel till framtida projekt. Vi skulle gärna se mer tankar om 
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innovation och förnyelse i stödjande systemet. Den del i målbilden som handlar 
om ökade förädlingsvärden bör kunna preciseras och göras mätbar. 
 
Målbild 1 bör kunna göras mätbar i någon utsträckning. 
Vi anser att det hade varit bra om strategin och dess målbilder förtydligas vad 
gäller koppling till RUSen, hållbarhetsfrågor och en del av våra 
samhällsutmaningar.  
 
Områdesval 
Vi instämmer i att Bioinnovation är ett bra val av specialiseringsområde då det 
innehåller flera av Kalmar läns styrkeområden i form av kunskapsområdena: Skog 
och trä, Livsmedel, Vattenförsörjning och vattenteknik, Bioenergi samt Natur- och 
kulturbaserad besöksnäring.  
 
Något vi undrar är däremot varför det inte är ett specialiseringsområde kring 
Data/AI-baserade tjänster? Det hade i dagsläget kunnat bestå av 
kunskapsområdena E-hälsa och E-handel. Är inte  
E-handeln är ett styrkeområde i länet? Ett område som kan utvecklas ytterligare 
genom att kopplas ihop med forskning inom bland annat BigData. Ett 
specialiseringsområde kring Data/AI-baserade tjänster hade även kunnat ha en 
öppning för helt nya kunskapsområden som ännu inte har uppfunnits. Det hade 
kunnat vara en naturlig koppling till de kompetenser och styrkor vi har på 
lärosäten med BigData (analys av stora datamängder på Linneuniversitetet och 
mjukvaruintensiv produkt och tjänsteutveckling på Blekinge Tekniska Högskola. 
Nu har enbart E-hälsa valts och då som ett utvecklingsområde. 
 
Industrin som är länets viktigaste basnäring är i strategin ett område för 
kapacitetsutveckling – industriell omställning.  
Det är en tämligen dyster bild som målas upp. Att industrin står för en betydande 
del av vår export och att den står för omkring en tredjedel av arbetstillfällena i 
länet (i vår kommun nära hälften) glöms bort. Att varje jobb i industrin genererar 
fler kompletterande arbetstillfällen än någon annan bransch i form av köp av andra 
tjänster glöms också bort. Liksom att det finns både stora och små företag med en 
hög grad av automation och som har kommit långt när det handlar om hållbar 
produktion och tjänsteinnehåll kopplat till produktionen. Nuvarande beskrivning 
av kunskapsområdet blir väldigt förenklat och vi har svårt att relatera till den bild 
som ges. 
 
Ericsson tas som exempel på ett företag som transformerats från produkt- till 
tjänsteföretag och verkar vara någon slags förebild för den omställning som 
önskas. Vi ser i återindustrialiseringens spår att allt mer produktion kommer 
tillbaka från låglöneländer till våra industriföretag och att Kalmar län alltjämt kan 
vara ett produktproducerande län, men där produkterna levereras i ett system av 
varor och tjänster. Brist på kompetens är det största hotet och den största 
utmaningen för industrin.  
 
Uppföljning, utvärdering och styrning 
Vi ser en viss risk för överorganisering inte minst genom det så kallade ”Sounding 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-10-06 17 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

board” med experter. Överlag behöver avsnittet konkretiseras och förtydligas. 
Regelbundna möten nämns men inte med vem/vilka dessa ska hållas. 
Vidare föreslås att arbetet ska ske genom existerande strukturer för näringslivs- 
och tillväxtfrågor via bland annat Tillväxtforum. Tillväxtforum bör i så fall 
kompletteras med några representanter från nätverket för näringslivscheferna - om 
forumet ska ha i uppgift att se över och förändra strategin vid behov. Alternativt 
bör rollen för nätverket med näringslivscheferna förtydligas med koppling till 
denna strategi.  
 
Den existerande strukturen för näringslivs- och tillväxtfrågor skulle behöva ses 
över.  
Vi behöver utveckla och etablera en arena av det slag som i strategin omnämns 
”ett robust” regionalt innovationssystem” där företag, det innovationsstödjande 
systemet akademier (inte bara Linneuniversitetet) utvecklar den industriella 
näringen tillsammans. Det handlar både om att få de som finns i dag att samverka 
bättre och att komplettera med det som saknas. 
Vidare behöver vi tillgängliggöra de olika miljöerna och få ihop 
inkubatorsystemet i länet till exempel Kalmar Science Park, Atrinova och 
inkubatorn kreativa Öland och göra dessa resurser tillgängliga för företag oavsett 
var de har sitt säte i vårt län.  
Vi efterlyste mätbarhet vad gäller målbilder och hur detta ska mätas och följas upp 
behöver naturligtvis specificeras.  
 
Beslutsunderlag 
Strategi för smart specialisering – remissversion 
Följebrev remiss strategi för smart specialisering 
Bilaga 2 Nulägesanalys - sammanfattning Områdesval smart 
specialiseringsstrategi 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som eget yttrande överlämna svar på förslag till strategi för smart 
specialisering 2021-2027 till Region Kalmar län. 
____ 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-10-06 18 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 118 Dnr KS/2020:231 
 
Remissvar – Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 
2021-2029 
 
Bakgrund 
Region Kalmar har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för Kalmar 
Län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för 
perioden 2021-2029. Programmet beskriver Region Kalmar läns behov av 
kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och 
uppföljningsbara mål samt redogörelse för hur målen ska kunna uppnås. 
 
Ärendets beredning 
Handläggare på KLT har föredragit programmets huvudsakliga innehåll på  Trafik 
och infrastrukturrådets möte 4 mars 2020. Remisstiden är 11 maj till den 9 
oktober, som då följs av redigering i förslaget samt därefter beslut i regionstyrelse 
och regionfullmäktige kring årsskiftet. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Uppdraget är att kollektivtrafiken ska underlätta invånarnas möjligheter att pendla 
till arbete och studier och är på så sätt ett viktigt verktyg för att skapa en större 
arbetsmarknads- och utbildningsregion för invånarna i länet. Kollektivtrafiken 
bidrar till den regionala utvecklingen bl.a. genom en stärkt omvärldskontakt men 
också genom att göra det möjligt att nå basservice oavsett var i länet man bor. 
Andra behov av samhällets transporter redovisas inte, t ex  årsvariationer till följd 
av turism, evenemang och dylikt. 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Funktionen ska vara tillgänglighet för 
människor och gods, med hänsyn taget till säkerhet, miljö och hälsa.  
 
Det nu framtagna förslaget innebär för Emmabodas del att: 

• Emmabodas befolkningsandel minskar, såsom de flesta kommunerna gör, 
medan Kalmar ökar mest i Kalmar län. Urbaniseringen fortsätter att öka, 
men samhället bör fortsatt anstränga sig för upprätthålla basservice, som 
det gör det möjligt att bo i alla delar av landet ”Hela Sverige ska leva” 

• För Emmabodas del är tågtrafiken mycket viktig. Alla åtgärder som 
minskar restider, ökar tillgänglighet och fler avgångar gynnar invånare i 
Emmaboda kommun och kommunens näringsliv. Kust-  till kustbanan ska 
vara väl fungerade, och brister avseende kapacitet, punktlighet och 
robusthet bör avhjälpas i kommande nationell plan. 

• Ett viktigt mål är ett gemensamt betalnings och biljettsystem i grannlänen, 
för att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. 

• Dagens busstrafiklinjer i Emmaboda kommun är enligt definitionen på      
< 20 000 resande per år svaga. Men trots det måste busstrafiklinjerna 
fortsätta, och utvecklas för att klara uppdraget om arbetspendling och 
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vardagsresande. Detta gäller studerande och arbetspendling till 
arbetsgivare i tätort, men också utanför centralorten.  

• Eftersom kostnadstäckningen är störst i den starka trafiken företrädesvis 
runt Kalmar och kuststräckan, bör det undersökas om den, eller viss trafik 
där kan utföras på kommersiella villkor. Om så är fallet skulle mer och 
bättre service vara möjligt i andra områden, med mindre resande. 

• I vårt allt otryggare samhälle måste också kvällstrafiken med tåg alternativt 
buss utvecklas, så att det möjliggörs kvällsaktivitet i närliggande städer, 
med hemkomst med kollektivtrafiken sen kvällstid. 

 
Sammanfattning 
Region Kalmar har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för Kalmar 
Län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för 
perioden 2021-2029. Sammanfattningsvis innehåller förslaget behov, mål och 
åtgärder för den framtida kollektivtrafiken. Förslaget innebär att trafiken 
koncentreras till där efterfrågan är som störst på kollektivtrafikresor framför allt 
med buss. För Emmaboda kommun där befolkningsutvecklingen är svagt ökande, 
är det av mycket stor vikt att tågtrafiken drivs mot minskar restider, ökar 
tillgänglighet och fler avgångar i sydostperspektiv.  
Busstrafiklinjerna måste fortsätta, och utvecklas för att klara uppdraget om 
arbetspendling och vardagsresande. Detta gäller studerande och arbetspendling till 
arbetsgivare i tätort, men också utanför centralorten. Dessutom bör en analys ske 
om det finns viss trafik i länet som istället kan utföras på kommersiella villkor, 
och då frigöra kapacitet för svagare områden 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län RS 2020-05-13. 
Missiv Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar Län 
2021-2029 daterat 2020-05-11. 
____ 

 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att trots att busstrafiklinjerna i kommunen bedöms som svaga, måste trafiken 
fortsätta för arbetspendling och vardagsresande både inom och utanför tätorten. 
 
att nya digitala länsöverskridande biljett – och betallösningar  kommer i drift 
 
att sen kvällstrafik med tåg mellan Kalmar och Emmaboda införs. 
____ 
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg med följande: 
att ta remissvaret ovan som sitt eget, samt särskilt påpeka 
att tågtrafiken mellan Emmaboda – Kalmar, Emmaboda – Karlskrona och  
Emmaboda – Växjö utvecklas med fler avgångar.  
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Leif Karlsson (M), Jarkko Pekkala (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Sten-Olof 
Johansson (M), Bo Sunesson (S), Gull-Britt Hellborg (KD), Bo Eddie Rossbol 
(BA), Martin Henriksson (SD), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Marie-
Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) yrkar bifall till Johan Jonsson (C) 
tilläggsyrkande.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag med Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Kommunstyrelseberedningens 
förslag med Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta remissvaret ovan som sitt eget, samt särskilt påpeka 
 
att trots att busstrafiklinjerna i kommunen bedöms som svaga, måste trafiken 
fortsätta för arbetspendling och vardagsresande både inom och utanför tätorten. 
 
att nya digitala länsöverskridande biljett – och betallösningar  kommer i drift 
 
att sen kvällstrafik med tåg mellan Kalmar och Emmaboda införs. 
 
att tågtrafiken mellan Emmaboda – Kalmar, Emmaboda – Karlskrona och 
Emmaboda – Växjö utvecklas med fler avgångar.  
____ 

 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-10-06 21 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 119 Dnr KS/2020:304 
 
Remissvar – Förslag till ”Regional biblioteksplan 2021-2024” 
 
Bakgrund 
Region Kalmar län har skickat in en begäran till Emmaboda kommun om yttrande 
över förslag till regional biblioteksplan 2021-2024. Emmaboda kommun ska 
lämna sitt yttrande senast den 15 oktober 2020. 
Ärendets beredning 
Bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir har berett ärendet. Bildningsnämndens presidium 
har på sitt beredningsmöte den 27 augusti tagit del av ärendet och kommit med 
synpunkter. 
 
Förslag till yttrande 
1. En av folkbibliotekens grundpelare är möjligheten att fjärrlåna från alla 

folkbibliotek i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Detta är en mycket 
viktig samverkansfunktion som bara nämns som exempel i biblioteksplanen. 
Detta borde lyftas fram, tydliggöras och fastställas i biblioteksplanen. 

2. Trots att skolbiblioteken inte tillhör Region Kalmar läns uppdrag med 
avseende på biblioteksutveckling, så är de en stor del av många kommuners 
folkbiblioteksuppdrag i länet. 
Skolbiblioteken borde lyftas fram i biblioteksplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande över förslag till regional biblioteksplan 2021-2024. 
Förslag till ny regional biblioteksplan 2021-2024. 
Remissvar med yttrande angående ny regional biblioteksplan 2021-2024  
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-09-17 § 63 
att ta detta remissvar som sitt eget 
att översända remissvaret till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som eget yttrande översända remissvar på Region Kalmar läns förslag till ny 
”Regional biblioteksplan 2021-2024. 
____ 
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§ 120 Dnr KS/2020:370 
 
Uppstart av bowlingverksamhet 
 
Bakgrund 
Bowlingverksamheten har legat stängd för allmänheten sedan den förre 
arrendatorn sa upp sitt kontrakt. Det finns ett behov av att verksamheten kommer 
igång både från allmänhet och från föreningsliv/ företag. Tekniska kontoret får i 
uppdrag att driva verksamheten till en permanent lösning är på plats. För att detta 
ska vara möjligt behövs det extra resurser. Tekniska kontoret bedömer att det 
behövs en årsarbetare för att driva verksamheten. 
 
Finansiering 
Kommunstyrelsen finansierar det extra driftbidrag till tekniska kontoret för 
uppstart av bowlingverksamheten via kommunstyrelsens oförutsedda medel. 
Kostnaden är beräknad till 2020 125 tkr och 250 tkr 2021. Kostnaden 2021 är 
beräknad till halvårsskiftet. Det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på när 
Tekniska kontoret kan få en permanent lösning på driften av 
bowlingverksamheten på plats. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran från Tekniska kontoret till Personalutskott. Tjänsteskrivelse. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 125 tkr 2020 och 250tkr 2021 avseende uppstart och drift av 
bowlingverksamheten. 
 
att finansiera sker via anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda medel. 
____ 
 
Mötet ajourneras 16:48 – 16:54 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C), Bo Eddie Rossbol(BA), Gull-Britt Hellborg (KD) och Leif 
Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Simon Petersson (S) yrkar avslag på kommunstyrelseberedningens förslag och att 
det i stället överförs 125 000 kronor 2020 till Bildningsnämnden för att avhjälpa 
situationen i förskolan.  
 
Jarkko Pekkala (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson 
(S) och Marie-Louise Eddegård (S) yrkar bifall Simon Peterssons (S) yrkande. 
 
Mötet ajourneras 17:33 – 17:38 
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Ordförande beslutar att yrkandet om att överföra medel till Bildningsnämnden inte 
kommer tas upp då det avviker från ämnet, är att anses som ett nytt ärende och då 
det inte finns något underlag till förslaget.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallit 
 
Votering  
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag  
Nej för avslag  
Utfall votering 7 Ja och 6 Nej 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta 125 tkr 2020 och 250tkr 2021 avseende uppstart och drift av 
bowlingverksamheten. 
 
att finansiera sker via anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda medel. 
____ 
 
Reservationer 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Simon Peterssons (S) yrkande som inte bifallits.   
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§ 121 Dnr KS/2020:382 
 
Frågor vid Kommunstyrelsens sammanträde 
 
Simon Petersson (S) ställer fråga vid Kommunstyrelsen. 
Varför valde Kommunstyrelsens presidium att skicka tillbaka ett 
medborgarförslag gällande användandet av fyrverkerier som inkommit till 
kommunen och behandlats av Teknik- och fritidsnämndens.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) svarar att beredningen 
önskade få in användandet i kommunens ordningsföreskrifter samt få 
förtydligande kring när fyrverkerier får användas under ett år och vad som gäller 
vid undantag. Syftet var att få en smidigare hantering istället för att ärendet 
eventuellt återremitteras med just detta uppdrag.  
Vilket skulle förlänga svarstiden och därmed riskera att beslut inte vinner laga 
kraft innan årsskiftet.  
 
Finns också fördelar med att kommunfullmäktige får ta ställning till de lokala 
ordningsföreskrifterna i sin helhet, istället för att i olika beslut lägga till saker till 
ordningsföreskrifterna.  
 
Efter en diskussion i Kommunstyrelsen förslår Sten-Olof Johansson (M) att 
ärendet återigen tas upp vid Kommunstyrelsens kommande beredning och att 
beredningen kommer med sina förslag till beslut till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i november. 
____ 
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§ 122 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
 
M1 Överförmyndarnämnden protokoll 2020-08-20 par 33 Länsstyrelsens 
granskning 2020 
M2 Protokoll hjälpmedelsnamnden 1 september 2020 
M3 Ny rapport från SKR om lokalt självstyre 
M4 Cirkulär 20_33 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldighet vid avstängning AB 1 
M4 Cirkulär 20_33 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldighet vid avstängning AB 
M5 Cirkulär 20_34 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldighet vid avstängning BEA BUI BAL i syfte att förhindra 
spridning av Covid-1 1 
M5 Cirkulär 20_34 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldighet vid avstängning BEA BUI BAL i syfte att förhindra 
spridning av Covid-1 
M6 Cirkulär 20_35 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldighet vid avstängning PAN 1 
M6 Cirkulär 20_35 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldighet vid avstängning PAN 
M7 Cirkulär 20_36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid 
viss ersättning till riskgrupper 1 
M7 Cirkulär 20_36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid 
viss ersättning till riskgrupper 
M8 TFN 2020-09-09 bilaga par 39 Ansökan om bygdepeng 
M8 TFN 2020-09-09 protokollsutdrag par 39 Ansökan om bygdepeng 
M9 TFN 2020-09-09 protokollsutdrag par 42 Tekniska kontoret informerar 
M10 Dataskyddsombud Emmaboda Energi och Miljö 20200903 
M11 Dataskyddsombud Emmaboda Elnät 20200903 
M12 TFN 2020-09-09 bilaga par 36 Ekonomi 
M12 TFN 2020-09-09 protokollsutdrag par 36 Ekonomi 
M13 TFN 2020-09-09 protokollsutdrag par 38 Dataskyddsombud Emmaboda 
kommunkoncern 
M14 BMN par 68 dataskyddsombud 
M15 Mottagningsbekräftelse dataskyddsombud KS 
M16 BIN 2020-09-17 par 67 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens 
verksamhet 
M17 BIN 2020-09-17 par 66 Rapport med utvärdering av HelgNattKväll 
M17 Rapport med utvärdering av Helg Natt Kväll 
M18 BIN 2020-09-17 par 64 Delårsrapport - internkontroll 
M18 Delårsrapport Internkontroll 2020 Bildningsnämnden 
M19 BIN 2020-09-17 par 61 Utnämning av dataskyddsombud 
M20 MHAB styrelseprotokoll 2020-09-15 
M21 Budgetpropositionen for 2021 och Hostandringsbudgeten for 2020  Viktig 
information från SKR, cirkulär 2037 1 
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M21 Budgetpropositionen for 2021 och Hostandringsbudgeten for 2020  Viktig 
information från SKR, cirkulär 2037 
M22 KS_2020_141-Krisnamnd 2020-09-30 Protokollsutdrag par 43 Öppna upp 
for besök av närstående till särskilt boende och LSS boende 
M23 Budgetförutsättningar for aren 2020–2023 Viktig information från SKR 
cirkulär 2039 1 
M23 Budgetförutsättningar for aren 2020-2023 Viktig information från SKR 
cirkulär 2039 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 116 § 120 

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

 
 

 


	Försättsblad
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 112 Delårsredovisning Emmaboda kommun 2020
	§ 113 Kommunledningen informerar
	§ 114 Avgift för fjärrlån
	§ 115 Antagande av ”Plan för barnets rättigheter, Emmaboda kommunkoncern”
	§ 116 Försäljning av – Emmabo 1:299
	§ 117 Remissvar - förslag till strategi för smart specialisering 2021–2027
	§ 118 Remissvar – Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 2021-2029
	§ 119 Remissvar – Förslag till ”Regional biblioteksplan 2021-2024”
	§ 120 Uppstart av bowlingverksamhet
	§ 121 Frågor vid Kommunstyrelsens sammanträde
	§ 122 Meddelanden

