
                      
                                                                       

                                                             
  

                            

      
    

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   

 
  

  
   

 
 

  

  

 
    

     
 
 
                       

  

 
 
                       

  

   
    

 
 

 
   

    
 

 
  

 
 

  
 

 

   
   

~ Emmaboda kommun 

w 1 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-08 

Plats och tid Långasjö bygdegård, 2020-09-08, 13:00-17:05 

Beslutande Johan Jonsson (C), ordförande 
Sten-Olof Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Leif Karlsson (M) 
Bo Eddie Rossbol (BA) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Simon Petersson (S) 
Martin Henriksson (SD) 

Övriga deltagande Tommy Persson, kanslichef 
Anders Svensson tf. kommunchef, 
Katarina Bondesson förvaltningsekonom 

Tema BiogasBoost, Elvira Laneborg 

Utses att justera Per Adolfsson (S) 
Justeringens plats och Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-09-11, kl. 07:00 
tid 

Underskrifter 
sekreterare Paragrafer 94 – 111 

Tommy Persson 

ordförande 
Johan Jonsson (C) 

justerande 
                 Per Adolfsson (S) 

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

Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum 2020-09-08 
Datum för anslags 2020-09-11 Datum för anslags 2020-10-05 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Christoffer Karlsson 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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w Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-08 2 

Innehållsförteckning 

§ 94 Kommunledningen informerar 
§ 95 Budgetuppföljning 
§ 96 Budget för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 2021  
§ 97 Besvarande av medborgarförslag – minska antalet ledamöter i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
§ 98 Besvarande av motion - om fysisk aktivitet som del i 

undervisningen för ökad inlärning 
§ 99 Besvarande av motion - Öka kommunens anslag till Kvinnojouren  
§ 100 Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 
§ 101 Försäljning av fastigheten Södra Målartorp 1:49 
§ 102 Försäljning av tomtmark på Södra Målatorp 1:61 
§ 103 Val av nytt Dataskyddsombud Emmaboda Kommunstyrelse 
§ 104 Biträdande säkerhetsskyddschef Emmaboda kommun  
§ 105 Remissvar – Starkare kommuner – med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 
§ 106 Omorganisering av biblioteken 
§ 107 Riktlinjer för bruttolöneavdrag 
§ 108 Riktlinjer för uppvaktning/gåvor 
§ 109 Attesträtt för kommunledningskontoret 
§ 110 Svar till inkommen skrivelse från Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda 

AB och Event IT AB 
§ 111 Meddelanden 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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2020-09-08 3 

§ 94 Dnr KS/2020:5 

Kommunledningen informerar 

Kommunchefen informerar 
Jonas Karlsson anställd som samordnare innovativ sanering 

Ulf Ogenbrant ny chef på The Glass Factory 

Kommande Rekryteringar 
Ekonom är i slutskedet. 
Folkhälsosamordnare pågår. 

Arbetet med Coronapandemin fortsätter. Hela koncernen har tagit ett stort ansvar 
och så här långt har vi fortsatt ett lågt antal smittade i kommunen. Många i 
personalen har tagit och tar ett stort ansvar för att minimera möjlig smitta att 
komma in i verksamheterna.  

• The Glass Factory 2.0. Ansökan ska lämnas in för projektmedel.  
• Ansvarsutredning för Rasslebygd är klar. Söka statliga medel för åtgärder 
• Ansvarsutredning för Verda är nästan klar. Saknas provtagning på 

närliggande barkupplag. Beställs omgående. Söka statliga pengar för åtgärder.  
• NV säger att det ökar möjligheten till beviljande om flera projekt kan 

samköras muntligt besked till Länsstyrelsen. 
• Ansvarsutredning för järnvägsområdet görs ej. Kommunen förvärvar 

marken och tar saneringskostnaden under förutsättning för lokalt upplägg.  
• Nya förhandlingar med TV utifrån dessa förutsättningar omgående. 

Kommunledningskontoret har börjat titta på arbetet med kommunens 
övergripande mål 2032. Samtidigt diskuteras Kommunstyrelsens utpekade mål 
som en del i arbetet för att nå det övergripande målet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-08 4 

§ 95 Dnr KS/2019:8 

Budgetuppföljning 2020 

Kommunens resultat för 2020 förväntas bli 21,7 mkr. Vilket är 3,8 mkr högre än 
budgeterat. 
Nämnderna prognos visar en avvikelse på -2,0 mkr mot budgeterat inkl. eftersökta 
medel p.g.a. Covid-19. 
Bildningsnämnd redovisar -2,5 mkr och socialnämnden förväntas gå -2,5 mkr. 
Teknik- och fritidsnämndens prognos är ett överskott på 2,0 mkr. 
Kommunstyrelsen och bygg-och miljö redovisar en prognos på 0,5 mkr vardera. 
Finansförvaltningen beräknas ge 5,8 mkr i överskott, främst beroende på ökade 
statsbidrag.  

Kommunstyrelsen beslutar 

att anteckna informationen till protokollet 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS/2020:91 

Budget för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 2021 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med förslag på budget 
2021, investeringsplan 2020-2024 samt förslag att kommunerna beviljar ett 
medlemslån på fyra miljoner kronor med amorteringstid på tio år.  

Ärendets beredning 
Räddningstjänstförbundet har hanterat ärendet vid direktionsmöte 2020-06-08. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstförbundets protokoll 2020-06-08 § 15 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna förslag till budget 2021 och investeringsplan 2020-2024 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås samt 

att bevilja ett medlemslån på fyra miljoner kronor med amortering på tio år 

Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg i andra att satsen med ”var av Emmabodas del är 
ungefär 57 %”. 

Propositionsordning 
Bifall mot avslag på Johan Jonssons (C) tillägg.  
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Jonssons (C) tillägg.  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att godkänna förslag till budget 2021 och investeringsplan 2020-2024 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås samt 

att bevilja ett medlemslån på fyra miljoner kronor med amortering på tio år, var 
av Emmabodas del är ungefär 57 %”. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr KS/2019:325 

Besvarande av medborgarförslag – minska antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslaget att minska antalet 
ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Förslagsställaren anser att det inte finns någon anledning till varför Emmaboda 
kommun med knappt 10 000 invånare ska ha fler ledamöter än i flera andra 
kommuner. 

Ärendets beredning
Ärendet är remitterat till kansliavdelningen och har handlagts av kanslichef i 
samråd med tf kommunchef.  

Förvaltningens roll 
I kommunallagen 5 kap 5 § finns beskrivet hur många ledamöter som fullmäktige 
ska ha. Fullmäktige bestämmer själv antalet ledamöter. Kommunallagen säger 
vidare att antalet ska bestämmas till ett udda tal och vara minst ett visst antal 
beroende på antalet röstberättigade i kommunen. 

2017-12-18 § 151 beslutade kommunfullmäktige att en parlamentarisk 
arbetsgrupp bildas för att se över den politiska organisationen.  
Arbetsgruppens förslag behandlades vid kommunfullmäktige 2018-06-18 § 80. 
Fullmäktige beslutade då att 
- minska antalet ersättare i bolagsstyrelser från 5 till 2 
- minska antalet ersättare i kommunstyrelsen från 26 till 13 
- antalet ledamöter och ersättare i bildningsnämnden från 13 till 11 
- antalet ledamöter och ersättare i teknik- och fritidsnämnden från 11 till 9 
- antalet ledamöter och ersättare i valnämnden från 7 till 5 

Sverige är ett land som bygger på demokratiska grunder och alla människors lika 
värde. Den politiska beslutsprocessen är en viktig del i demokratin. Med hjälp av 
grundlagarna och andra svenska lagar säkerställer vi så långt det går att all 
offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta 
företrädare. Det samma gäller för en kommun där folkvalda bland medborgarna är 
de främsta företrädarna. 

Det kommunala självstyret, en princip som är inskriven i regeringsformen (en av 
grundlagarna) ger kommunen stora möjligheter att fatta självständiga beslut om de 
ligger inom det kommunala verksamhetsuppdraget.  

Antalet platser i fullmäktige, i en nämnd eller ett bolag kan mycket väl vara färre 
än dagens antal i Emmaboda. Samtidigt är det viktigt att förstå att antalet platser 
också påverkar och speglar den demokratiska processen i en kommun.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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2020-09-08 7 

Färre antal platser innebär även att 
- antalet partier kan bli färre. Partier som får mindre antal röster vid de allmänna 

valen kommer få svårare att få platser i fullmäktige. 
- medborgare som lagt sin röst på dessa partier mister sin möjlighet att bli 

företrädda i kommunfullmäktige, styrelsen, nämnder och kommunala bolag.  
- det blir färre förtroendevalda som fatta viktiga beslut om hur de kommunala 

skattemedlen ska användas och hur samhället ska skötas och utvecklas.  

Enligt kommunallagen 5 kap 7 § kan fullmäktige besluta om att ändra antalet 
ledamöter. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – minska antalet ledamöter i fullmäktige, nämnder och bolag.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseberedningen föreslås föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige 
att det i dagsläget inte finns någon ambition att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt 
att avslå medborgarförslaget och anse det färdigbehandlat. 

Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige från ändras från 
41 ledamöter till 31 ledamöter samt att därmed anse medborgarförslaget som 
besvarat. 

Simon Petersson (S), Jarkko Pekkala (S), Bo Eddie Rossbol (BA) och Sten-Olof 
Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande.  
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att det i dagsläget inte finns någon ambition att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt 

att avslå medborgarförslaget och anse det färdigbehandlat. 

Reservationer 
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 98 Dnr KS/2018:288 

Besvarande av motion - om fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad 
inlärning 

Bakgrund 
Motion har lämnats in till kommunfullmäktige med förslaget 
att Bildningsnämnden får i uppdrag att se över på vilket sätt skolorna i Emmaboda 
kommun kan arbeta för att införa pulshöjande aktiviteter i undervisningen 
och/eller på rasterna. 
att Bildningsnämnden får i uppdrag att förvaltningen inkluderar skolledare och 
pedagoger i planeringsarbetet och införandet för hur mer idrott och rörelse kan 
införas på samtliga skolor i kommunen.  

Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande.  

Daglig fysisk aktivitet med pulshöjande rörelser är bra för hälsan. Senare års 
hjärnforskning visar att också lärandet och hjärnans funktionssätt förbättras genom 
fysisk aktivitet där framförallt dagliga pulshöjande rörelser är en nyckelfaktor. 
Behovet av fysisk aktivitet och rörelse blir allt mer tydligt när mer av fritiden 
består av stillasittande vid skärmar för läsning och spel. Denna utveckling drabbar 
framförallt unga som behöver regelbunden fysisk aktivitet och rörelse för att må 
bra och skapa förutsättningar för lärande. 

Motionen om mer fysisk aktivitet som del i undervisningen tar sin utgångspunkt i 
dessa kunskaper med förslag på att ett mer strukturerat arbetssätt införs i 
Emmaboda kommuns skolor. 
I det politiska måldokument som bildningsnämnden fastställt för att uppnå 
kunskapsmålen i skolan anges att ett av samtliga verksamheters tre fokusområden 
är att ”verka för god psykisk och fysisk hälsa”. Bildningsförvaltningen har 
förstått vad bildningsnämndens uppdrag till förvaltningen är och arbetar sedan 
länge kontinuerligt med att på ett strukturerat sätt på tjänstemannanivå 
vidareutveckla hur detta uppdrag kan utföras på bästa sätt. 

En inventering har gjorts på F-6-skolorna i Emmaboda kommun. Samtliga skolor 
har utvecklat olika rörelseaktiviteter med ambitionen att alla barn ska delta och 
omfattas. I Lindås skola inleds tex varje skoldag med ett pulshöjande rörelsepass 
ute på skolgården. Andra exempel är mer styrda aktiviteter på raster som 
stimulerar till rörelse och deltagande. 
Bildningsförvaltningen har beredskap för att ta ytterligare initiativ för att 
stimulera till fysiska aktiviteter på skolorna där bland annat erfarenhetsutbyte 
mellan skolorna och erfarenheter från skolor i andra kommuner är viktiga inslag. 

I den årliga redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet som redovisas för 
nämnden görs uppföljning om vilka aktiviteter som skolorna gör och vad de ser 
för effekter av dessa. Den här redovisningen är av avgörande betydelse för att 
bildningsnämnden på politisk nivå ska kunna fullfölja sitt tillsyns- och 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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uppföljningsansvar. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i bildningsförvaltningen. Diskussion har förts i rektorsgruppen 
angående bland annat vikten av fysisk aktivitet och hur vi i verksamheterna kan 
fortsätta att arbeta vidare för att skapa utrymme för barns rörelse. 
Bildningsnämnden har genomfört enskilda överläggningar på Lindås skola och 
fått information direkt från den verksamheten angående rörelse på schemat. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen tar upp förslag om fysisk aktivitet i skolan som del i undervisningen för 
ökad inlärning. Skolorna i Emmaboda kommun genomför redan idag aktiveter 
som stimulerar till fysisk aktivitet och rörelse. Dessa aktiviteter kan utvecklas 
ytterligare genom erfarenhetsutbyte mellan skolorna i Emmaboda kommun och 
med skolor i andra kommuner. I bildningsnämndens måldokument anges psykisk 
och fysisk hälsa som ett fokusområde och årliga uppföljningar görs inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Bildningsnämndens uppdrag angående vad 
som ska göras är klargjort och bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt på ett 
strukturerat sätt med att vidareutveckla utförandet av detta uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Motion Fysisk aktivitet som del i undervisningen för ökad inlärning 
BIN 2020-05-28 § 50 Remiss om fysisk aktivitet som del i undervisningen för 
ökad inlärning 
Remissvar Motion fysisk aktivitet undervisning ökad inlärning 

Bildningsnämnden beslutade 2020-05-28 § 50  
att ta remissvaret som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2020-05-28 § 50 anse motionen 
som besvarad.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 99 Dnr KS/2020:62 

Besvarande av motion - Öka kommunens anslag till Kvinnojouren 

Sammanfattning - Motion från Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att Emmaboda kommun 
måste ta ett ökat ansvar för mäns våld mot kvinnor. Kommunen måste 
fungera som garant för att kvinnor som utsätts för våld får den hjälp de 
behöver. Därför måste kvinnojouren få ett stabilt ekonomiskt stöd som gör 
deras möjlig att fungera. 
Detta görs genom att öka anslagen och att säkerställa att anslagen är löpande 
och räknas upp automatiskt så att de inte måste sökas varje år kan 
verksamheten garanteras. 
Vänsterpartiet yrkar på att öka kommunens årliga anslag till minst 22 000 
kronor till kvinnojouren samt att säkerställa att anslagen på minst 22 000 är 
löpande på femår. 

Yttrande från socialnämnden 
I och med försämrad ekonomisk situation 2019 med sparkrav på 6-10 % i 
verksamheterna som följd, minskades utfallet, för verksamhetsbidragen 
med 9 000 kronor från budgeten på 32 000 kronor. Det var inte 
försvarbart att 
kommunens egna verksamheter fick stora sparkrav på sig och att man sedan 
inte minskade på övriga utgifter, så som verksamhetsbidragen. 

I 2020 års budget minskades budgeten för verksamhetsbidrag från 32 000 
till 25 000 kronor som fördelats enligt följande: 
BRIS - 7 000 kronor 
Emmaboda demensanhörigförening - 5 000 kronor 
PRO-Emmaboda samorganisation - 3 000 kronor 
Kvinnojouren-10 000 kronor 

Socialnämnden ställer sig positiv till ett ökat bidrag till Kvinnojouren med 
minst 22 000 kronor per år samt att säkerställa detta bidrag på minst fem år, 
dock under förutsättning att socialnämnden får en utökad budget till 
verksamhetsbidragen. 
Den ekonomiska prognosen, i dagsläget för socialnämnden 2020, ligger på 
minus 7,8 mkr. 

Det finns behov av en översyn gällande handläggning av kommunens samtliga 
bidrag, både bidrag som ska eftersökas och bidrag som betalas ut av 
kommunen. Det finns ekonomiska vinster med att en handläggare på 
kommunen har hand om eftersökning av bidrag, från myndigheter samt även 
från EU, då hen kan fördjupa sig i vilka bidrag som finns att eftersöka och att 
dessa ansökningar blir korrekt hanterade. Dessa bidrag gagnar sedan 
kommunens invånare. Det finns också vinster i att en handläggare har hand om 
de bidrag som kommunen delar ut, man får en bättre kontroll på vad och vilka 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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bidrag som ska betalas ut, det säkerställs att inte samma organisation får flera 
likvärdiga bidrag samt att alla bidragsansökningar behandlas på likvärdigt sätt. 

Socialnämnden beslutade 2020-06-17 § 67 
att som sitt eget anta framskrivet yttrande på motionen - Öka kommunens 
årliga anslag till Kvinnojouren 
att översända yttrandet på motionen - Öka kommunens årliga anslag till 
Kvinnojouren, till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att en översyn 
gällande handläggning av kommunens bidrag genomförs 

Beslutsunderlag 
Remiss - Motion- Öka kommunens årliga anslag till Kvinnojouren 
Motion Öka kommunens årliga anslag tillKvinnojouren 
Yttrande - Motion - Öka kommunens anslag till Kvinnojouren 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att uppdra till kommunledningskontoret göra en översyn gällande 
handläggning av 
kommunens bidrag och externa bidragsansökningar 

att i övrigt avslå motionen samt 

att anse motionen färdigbehandlad. 

Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar 
att första att satsen stryks och 
att motionen ska bifallas och att anse den färdigbehandlad.  

Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar tillägg 
att det överförs 12 000 kr till Socialnämnden 2020 som ett ökat bidraget till 
kvinnojouren samt att beakta motionen i budgetarbetet för kommande planperiod. 

Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Simon Petersson (S) och Maria Ixcot Nilssons 
(S) yrkanden.  

Propositionsordning 
Proposition 1 
Kommunstyrelseberedningens förslag på första attsatsen mot avslag av den 
samma. Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Votering 
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) yrkande om att första att satsen stryks. 

Utfall votering 
Ja 7 röster och Nej 6 röster. 

Proposition 2 
Bifall eller avslag för andra att saten 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit andra att satsen att i övrigt avslå 
motionen.  

Votering 
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) yrkande om att första att satsen stryks. 

Utfall votering 
Ja 7 röster Nej 6 röster. 

Marias tilläggsyrkanden tas inte upp med anledning av utgången av voteringar och 
Kommunstyrelsens beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att uppdra till kommunledningskontoret göra en översyn gällande handläggning 
av kommunens bidrag och externa bidragsansökningar 

att i övrigt avslå motionen samt 

att anse motionen färdigbehandlad.  

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 beslut 
till förmån för Simon Peterssons (S) och Maria Ixcot Nilssons (S) yrkanden. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 100 Dnr KS/2020:316 

Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 

Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut gällande 
avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1. 

Det har inkommit två förfrågningar om att få stycka av delar av fastigheten 
Emmaboda 4:1, längs med Norra Lindåsgatan i anslutning till den sydvästra delen 
av Mjusjön. Platsen/området har ingen gällande detaljplan och det finns idag inga 
planer på att genomföra någon sådan. Strandskyddsdispens är möjlig då området 
omfattas av ett LIS-område i enlighet med kommunens översiktsplan, antagen 
2013-04-29. Vidare är platserna i anslutning till befintliga bostadshus och som 
också bedöms bidra till en långsiktig utveckling av landsbygden. Det ska, enligt 
avdelningen för Bygg och miljö, finnas en fri passage på minst 20 meter från 
vattenlinjen till fastighetsgräns, en s.k. hemfridszon. 

Konsekvensbeskrivning 
Att möjliggöra en försäljning av en attraktiv tomt för bostadsändamål följer målen 
om bostadsbyggnation och ökat invånarantal.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen tomtyta ligger på cirka 1500 m² per tomt och har värderats av 
fastighetsmäklare till en kostnad av 400 000 kr inklusive moms och 
avstyckningskostnader. Det som tillkommer är anslutningsavgifter som bl.a. el 
och VA. Värderingen grundar sig på vad som betalts för liknande sjönära 
fastigheter på den öppna fastighetsmarknaden under liknande förhållanden.  
För att säkerställa att tomterna bebyggs inom rimlig tid och att de inte säljs vidare 
är det lämpligt att det framgår i köpehandlingar att de är bebyggda med bostadshus 
inom fem år från undertecknat köpeavtal annars utgår ett vite av 25% av 
köpeskillingen årligen. Vidare måste köparen förbinda sig att under de fem åren 
inte sälja en obebyggd fastighet vidare. Uppfylls inte detta har Emmaboda 
kommun rätt att ta ut ett vite av köparen motsvarande 50% av köpeskillingen.  

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 30 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av två 
tomter á 1500 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 och sälja dem till en kostnad  
av 400 000 kr inklusive moms per tomt.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att villkora 
tomtförsäljningen till att respektive tomt ska vara bebyggd inom fem år efter 
undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att vite enligt 
redovisade ekonomiska konsekvenser.  
att ge uppdrag till tekniska chefen att utforska möjligheten att avstycka fler tomter 
inom samma område. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågade tomter på Emmaboda 4:1.  
TFN 2020-06-10 Protokollsutdrag § 30 Avstyckning och försäljning av mark på 
Emmaboda 4_1 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att stycka av två tomter á 1500 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 och sälja dem 
till en kostnad av 400 000 kr inklusive moms per tomt 

att villkora tomtförsäljningen till att respektive tomt ska vara bebyggd inom fem 
år efter undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år 

att vite kan utgå enligt redovisade ekonomiska konsekvenser. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 101 Dnr KS/2020:317 

Försäljning av fastigheten Södra Målartorp 1:49 

Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut gällande 
Försäljning av fastigheten Södra Målartorp 1:49 

Det har inkommit önskemål om att få köpa fastigheten Södra Målatorp 1:49 i syfte 
att få ordning på Södra Målatorp 1:8 inför en försäljning. Den sistnämnda 
fastigheten är bebyggd och vars huskropp sträcker sig in på kommunens fastighet 
Södra Målatorp 1:49.  

Att genomföra en lantmäteriförrättning för att rätta till ett uppenbart fel i 
kartbilden är en tidsödande process. Kommunens fastighet har inget större värde 
och anses inte byggbar.  

Kommunägda tomter på Torggatan i Vissefjärda som är till salu kostar 3 600 kr 
plus 4,80 kr per kvadratmeter. Med samma räkning skulle tomten beskriven ovan 
på 1 569 kvadratmeter säljas för en totalkostnad av 11 131 kr.  
Förvaltningens roll Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med 
avdelningen för Bygg och miljö samt kommunens GIS-samordnare.  

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 28 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten 
Södra Målatorp 1:49 till en kostnad av 11 131 kr. 

Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågad fastighet Södra Målatorp 1:49. 
TFN 2020-06-10 protokollsutdrag § 28 Försäljning av fastigheten Södra Målatorp 
1_49 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att sälja fastigheten Södra Målatorp 1:49 till en kostnad av 11 131 kr. 

Bo Sunesson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet samt närvarar inte vid 
behandlingen av ärendet.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Dnr KS/2020:318 

Försäljning av tomtmark på Södra Målatorp 1:61 

Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut gällande 
Försäljning av tomtmark på Södra Målartorp 1:61. 

Det har inkommit från Emmaboda bostad AB (EBA) en förfrågan om att få stycka 
av del av fastigheten Södra Målatorp 1:61>1 (Gröngatan/Torggatan i Vissefjärda) 
i syfte att bygga flerbostadshus, i första hand marklägenheter. Den totala 
efterfrågade tomtytan är av 3050 m2. Tomten har en hög lämplighet för ändamålet 
och omgivningen består av en normal villabebyggelse. Planen för den specifika 
tomten definierar vad som får byggas.  
En avyttring av tomten till EBA i syfte att bygga flerbostadshus ligger helt i linje 
med nya mål om bostadsbyggnation och ökat invånarantal. Dessutom, i dialog 
med Vissefjärda samhällsförening, har intresset blivit så stort att en kölista fått 
upprättas.  
Kommunägda tomter på Torggatan i Vissefjärda som är till salu kostar 3 600 kr 
plus 4,80 kr per kvadratmeter. Med samma räkning skulle tomten beskriven ovan 
säljas för en totalkostnad av 18 240 kr. Därtill kommer kostnader för avstyckning 
och anslutningsavgifter för bl.a. el och VA.  

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 27 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stycka av 3050 
kvadratmeter av tomten Södra Målatorp 1:61>1 och sälja till en kostnad av 18 240 
kr. 

Beslutsunderlag 
Kartbild på efterfrågad tomt på Torggatan i Vissefjärda 
TFN 2020-06-10 protokollsutdrag § 27 Försäljning av tomtmark på Södra 
Målatorp 1_61  

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att stycka av 3050 kvadratmeter av tomten Södra Målatorp 1:61>1 och sälja till en  
kostnad av 18 240 kr. 

att villkora tomtförsäljningen till att tomten ska vara bebyggd inom fem år efter 
undertecknat köpeavtal och inte säljs vidare obebyggd inom dessa fem år. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Dnr KS/2018:127, KS/2020:355 

Val av nytt Dataskyddsombud Emmaboda Kommunstyrelse 

Sammanfattning 
Emmaboda kommunkoncern samverkar med Nybro kommun gällande 
Dataskyddsombud. Tjänsten är placerad i Nybro och Emmaboda faktureras en 
månadsavgift för att nyttja tjänsten. Kommunledningskontoret har fått ett 
sparbeting i budget 2020-2022. Kommunen kan spara in på kostanden för externt 
Dataskyddsombud och placera om uppgiften som Dataskyddsombud på redan 
befintlig funktion inom kommunen. 

Bakgrund 
EU:s Dataskyddsförordning började gälla 2018-05-25 och ersatte 
Personuppgiftslagen (PUL). En förordning för att stärka den enskildes möjligheter 
att själv bestämma över hanteringen av sina personuppgifter. 

Emmaboda kommun startade tidigt upp en arbetsgrupp, Dataskyddsgruppen för 
implementering av Dataskyddsförordningen i Emmaboda kommunkoncern.  
Arbetsgruppen har arbetat fram underlag och skapat rutiner för en hantering av 
personuppgifter i Emmaboda kommunkoncern och träffas regelbundet.  

Alla myndigheter ska besluta om ett Dataskyddsombud DSF Artikel 37 punkt 1.   
I Dataskyddsförordningen artikel 37 punkt 6 står att Dataskyddsombudet får ingå i 
den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra 
uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal.  

En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje etableringsort 
är lätt att nå ett dataskyddsombud DSF Artikel 37 punkt 2. 

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har ansvaret och samordningen av kommunkoncernens arbete 
och Dataskyddsgruppen.  
Ärendet har diskuterat mellan tf kommunchef, kanslichef och arkivarie som deltar 
i Dataskyddsgruppen.  

Förvaltningens roll 
Arbetet med Dataskyddsförordningen har inom Emmaboda kommunkoncern 
fungerat mycket bra. Den etablerade och väl fungerande dataskyddsgruppen har 
från det att arbetet med implementeringen startade fram till dags datum tagit ett 
stort ansvar för uppgiften att kommunens hantering av personuppgifter sköts på ett 
korrekt sätt.  
Till hjälp har kansliet köpt in ett datasystem som stöd i arbetet. Systemet ger även 
stöd i frågor som kan dyka upp i behandlingen av uppgifter men främst i 
hanteringen av register över personuppgifter som används.  
Kanslichef och kommunarkivarien har deltagit från starten av koncernens arbete 
men efterhand har kommunarkivarien tagit ett större ansvar medan kanslichefen 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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har en mer övergripande ansvarsroll. Kommunarkivarien har skaffat sig en hög 
kompetens inom området och är ett bra stöd till resten av Dataskyddsgruppen. 

Dataskyddsombud 
Alla kommunens helägda bolag, räddningstjänstförbundet, kommunstyrelsen och 
alla nämnder har beslutat om samma Dataskyddsombud och samverkar kring 
system för hantering av befintliga register. 
Inom kansliavdelningen finns resurser som skulle kunna tilldelas uppgiften som 
Dataskyddsombud.  

Konsekvensbeskrivning 
Idag är kostanden för Dataskyddsombudet 49 800 kronor per kvartal vilket innebär 
knappt 200 000 kronor per helår. Sägs avtalet upp måste ett nytt dataskyddsombud 
utses vilket gäller för alla delar inom koncernen som idag har beslut kring ett 
dataskyddsombud.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - val av nytt Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets  roll Emmaboda kommunkoncern 
KS 2018-10-09  protokollsutdrag  § 134 Dataskyddsombud 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att entlediga Thina Rydell, Nybro kommun, från sitt uppdrag som 
dataskyddsombud från och med 2020-09-15, KS/2018:127 § 134,  

att utse Maria Henningsson som dataskyddsombud från och med 2020-09-15.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 104 Dnr KS/2016:40 

Biträdande säkerhetsskyddschef Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska alla myndigheter och kommuner i 
Sverige ha en utsedd säkerhetsskyddschef samt en ersättare som utövar kontroll 
över säkerhetsskyddet i den aktuella verksamheten.  

Säkerhetsskydd innefattar informationssäkerhet, tillträdesbegränsningar och 
säkerhetsprövning. Informationssäkerhet förebygger att uppgifter som innefattas 
av sekretess och som rör rikets säkerhet inte röjs, förändras, förstörs eller görs 
otillgänglig för behöriga.  

Säkerhetspolisen kontrollerar säkerhetsskyddet vid de myndigheter som omfattas 
av lagstiftningen.  

Enligt överenskommelse angående säkerhetssamordnartjänsten i 
Emmaboda/Torsås (2015-10-01) ska Räddningstjänstförbundet bistå Emmaboda 
kommun med säkerhetsskyddschef varvid biträdande säkerhetsskyddschef ska 
utses inom kommunens organisation.  

Ärendets beredning
Ärendet är handlagt inom kommunledningskontoret.  

Förvaltningens roll 
Kommunledningskontoret har uppdraget att tillse att säkerhetsskyddsarbetet inom 
kommunkoncernen efterföljer rådande lagar och bestämmelser. 

Arbetet kring kommunens säkerhetsarbete kopplar ihop med kommunens 
krisarbete och kommunikation med landets säkerhet.  

För att inte sprida arbetet till fler funktioner än nödvändigt är det en fördel om 
även uppdraget som biträdande säkerhetsskyddschef faller på funktion som har ett 
övergripande chefsuppdrag i kommunens krisarbete.  

Det samma gäller även signalskyddet och kommunens kommunikation med länet 
och nationen som också kommer hanteras av säkerhetssamordnare och kanslichef. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Sammanfattning av ärendet 
IT chef Henrik Andersson entledigas som biträdande säkerhetsskyddschef och 
Kanslichef Tommy Persson tillsätts som biträdande säkerhetsskyddschef i 
Emmaboda kommunen.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med upphävande av tidigare beslut KS 2018-09-04 § 122 gällande den del om 
ersättare till säkerhetsskyddschefen, entlediga IT-chef Henrik Andersson som 
biträdande säkerhetsskyddschef och tillsätta Kanslichef Tommy Persson som 
biträdande säkerhetsskyddschef i Emmaboda kommun från 2020-09-15.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS/2020:133 

Remissvar – Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 

Sammanfattning och bakgrund 
Regeringskansliet har inkommit 2020-03-05 med remiss ”Starkare kommuner – 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) 
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt 
sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas 
kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén gavs 
även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella 
möjligheter till avtalssamverkan. Kommittén antog namnet Kommunutredningen. 
Utredningen överlämnade den 17 oktober 2017 delbetänkandet En generell rätt till 
kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). Enligt direktiven skulle ett 
slutbetänkande redovisas senast den 15 oktober 2019. Enligt tilläggsdirektiv den 
11 april 2019 förlängdes utredningstiden till redovisning av uppdraget senast 28 
februari 2020. 
Emmaboda kommun har fått möjlighet att besvara remissen. 

Emmaboda kommun ser positivt på att utredningen tagit ett samlat och brett grepp 
om kommunernas utmaningar, både på kort och lång sikt. Den ekonomiska 
situationen i kommunerna är oroväckande. Trots effektiviseringar och ökade 
resurser ifrån staten så behövs nu ytterligare diskussioner om vad som ska 
prioriteras. Många kommuner, särskilt landsbygd- och glesbygdskommuner, har 
svårt att klara välfärdsuppdraget och de ekonomiska utmaningarna. Det är 
uppenbart att reformer behövs. Kommunutredningen är ett viktigt steg på vägen.  

Det är viktigt att värna det kommunala självstyret. Staten måste kompensera när 
kommunerna ges fler uppgifter, och generella statsbidrag ska vara norm. 
Riksdagen bör ställa sig bakom en statsbidragsprincip, vilken syftar till att 
begränsa användandet av riktade bidrag. Förslaget kommer kunna öka 
ändamålsenligheten och effektivisera användningen av statliga medel vilket leder 
till att kommunerna kan satsa på det som ger mest effekt. Staten bör, i det fortsatta 
arbetet, prioritera minskat regelkrångel och onödiga byråkratiska krav. En 
utredning bör tillsättas som ska se över hela skatteutjämningssystemet, med större 
hänsyn till gleshet och tillväxtfrämjande frågor. Vidare bör man även verka för 
regionala skattebaser, efter att tillvägagångssättet och strukturen har utretts, vilket 
är ett sätt att flytta mer makt och resurser till kommunal- och regional nivå. 

Emmaboda kommun vill inte se skuldavskrivning till kommuner som väljer 
sammanslagning. Förslaget löser inte de strukturella och grundläggande 
problemen. Demografiska utmaningar och urbanisering är såklart problematiska 
oavsett kommunstruktur, men dessa löses inte genom sammanslagningar. 
Utredningen nämner inte heller att befolkningssmå kommuner har en högre 
nöjdhet beträffande den lokala politiken i SCB:s medborgarundersökningar. Det är 
dessutom så att kommunsammanslagningar i Sverige idag nästan undantagslöst 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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skulle leda till flerkärniga kommuner. Sammanslagningar av likvärdiga kommuner 
skulle också kunna innebära nya kommuner över flera läns- och regiongränser. 
Dessa dimensioner beaktas inte tillräckligt i betänkandet när den beskriver 
effekterna av sammanslagningar. 

Emmaboda kommun är positiva till att utredningen har tittat närmare på frågan om 
asymmetri. Vi anser dock att man hade kunnat föreslå en del asymmetriska 
lösningar i stället för att i stort sett avfärda hela tanken. Det finns en del 
asymmetriska lösningar redan nu och vi anser att man kan utöka dem, exempelvis 
när det gäller arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringsprincipen, strandskyddet samt 
kapitalförsörjning på landsbygden. 

I svaret beskrivs kommunens synpunkter under respektive rubrik i kapitel 20 – 
Förslag och bedömningar. 

Beslutsunderlag 
KS_2020_133-starkare kommuner med kapacitet att klara valfardsuppdraget sou 
20208 
Förslag remissvar kommunutredningen starkare kommuner 

Yrkanden 
Leif Karlsson (M), Bo Sunesson (C), Martin Henriksson (SD), Simon Petersson 
(S), Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S) och Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar 
bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som sitt eget överlämna presenterat förslag till svar på remiss ”Starkare 
kommuner-kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) till 
Regeringskansliet finansdepartementet. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr KS/2020:259 

Omorganisering av biblioteken 

Sammanfattning  
Bildningsnämnden har inkommit med förslag till omorganisation av biblioteken.  

I många år har skolbiblioteken ingått i folkbibliotekets uppdrag och inte fått den 
tid och de resurser som de behöver. Elevers läsförståelse i Emmaboda kommun 
har försämrats de senaste åren och då är det viktigt att skolbibliotekens roll 
förstärks och lyfts fram. 
I nuläget finns det fem närbibliotek i kommunen, fyra av dem är både skol- och 
folkbibliotek medan ett av dem, Boda Glasbruk, är bara folkbibliotek. För att 
skolbiblioteken ska vara en integrerad del av skolan så behöver 
biblioteksstrukturen förändras och skolbiblioteken prioriteras. 

Från och med 1 april 2020 har en viss neddragning av öppettiderna gjorts. Denna 
åtgärd vidtogs med utgångspunkt i en enkel undersökning som gjordes i höstas på 
alla folkbibliotek i kommunen. Besöksräkning genomfördes tre gånger, en vecka i 
månaden under hösten, och besöksräkningarna visade att det kom få eller ingen 
besökare mellan kl. 18:00 och 19:00 samt att på några närbibliotek kom det för få 
besökare/låntagare för att det skulle kunna anses berättigat att ha öppet i den 
utsträckning som var fallet. De justeringar av öppettiderna som gjordes var 
befogade, dels för att kunna garantera bemanningen på alla bibliotek i alla lägen 
och dels för att frigöra tid för att prioritera skolbiblioteken. 

En ytterligare förändring är inrättandet av en ny tjänst i form av en 
skolbibliotekssamordnare. 
Samordnartjänsten är till för att säkerställa att servicen på skolbiblioteken 
blir likvärdig i hela kommunen. Arbetet är påbörjat. 
Förslag på förändrad organisation 

För att kunna bemanna skolbiblioteken med minskad budget så behöver dessa 
förändringar göras på folkbiblioteken: 
Boda Glasbruk närbibliotek, öppet tisdagar 12:00-14:00 
Enligt ovannämnd besöksräkning så kommer det få besökare till biblioteket. 
Lokalen är inte ändamålsenlig och är enligt kommunpolisen inte bra ur 
säkerhetssynpunkt och borde läggas ner. Samarbete med The Glass Factory där 
invånare i Boda Glasbruk kan hämta och lämna böcker via ”Take away”, till 
exempel på lördagar, kan istället säkerställa att biblioteksanvändare får tillgång 
till viss biblioteksservice. 
Lindås skol- och närbibliotek, öppet torsdagar 15:00-18:00 
Skolbiblioteket är i stort behov av mer utrymme både för eleverna på biblioteket 
och för böcker för den åldersgruppen. Lindås bibliotek ligger så pass nära 
huvudbiblioteket i Emmaboda att det inte är motiverat att ha ett närbibliotek där. 
Därför är det bättre om Lindås enbart blir skolbibliotek och närbiblioteksdelen 
läggs ner. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Johansfors, Vissefjärda och Långasjö folkbibliotek behålls tillsvidare. Eriksmåla 
närbibliotek föreslås vara fortsatt stängt. 

Konsekvensbeskrivning 
Denna omfördelning av resurser samt det faktum att en skolbiblioteksamordnare 
finns för att styra förändringarna, förväntas göra skolbiblioteken till en betydande 
resurs för elever och skolpersonal. 
Färre närbibliotek minskar omfattningen av böcker som transporteras mellan alla 
bibliotek i Emmaboda kommun. 

Det är dock viktigt att alla är medvetna om att denna omfördelning kommer att ha 
störst konsekvens för de yngsta i kommunen, detta eftersom service till 
förskolorna är folkbibliotekets ansvar. Med befintlig budget och bemanning 
kommer detta uppdrag inte att hinnas med i samma omfattning som tidigare. Det 
rör sig om 500 barn i kommunen som inte kommer att få tillgång till samma 
service från biblioteken som tidigare. Detta då personalen kommer att ha mindre 
tid för att delta i förskolornas föräldramöten, regelbundet skicka boklådor till 
förskolorna, och inte heller göra bokpåsar till föräldrar att ta med sig från 
förskolorna.  

Öppettider på huvudbiblioteket kommer också att behöva minskas eftersom 
bemanningen på folkbiblioteket dras ner då färre anställda jobbar med den delen 
av biblioteksverksamheten. 

Bildningsnämnden beslutade 2020-05-§ 47 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stänga Boda 
Glasbruk bibliotek 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory alternativt använda sig av bokbuss 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att göra Lindås 
bibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner folkbiblioteksdelen 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte återöppna 
Eriksmåla närbibliotek 

Beslutsunderlag 
BIN 2020-05-28 § 47 Omorganisering av biblioteken 
Tjänsteskrivelse med förslag på omorganisation av biblioteken i Emmaboda,
bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir. 
Utredning av biblioteken i Emmaboda kommun, gjord av Margaretha Lundberg 
Rodin och Johannes Wagner, okt 2018 – april 2019. 

Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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att stänga Boda Glasbruk bibliotek 

att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory 

att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen 

att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek  

Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av de tre första att satserna samt att stryka 
fjärde att satsen och yrkar tillägg med två nya att satser, 4 och 5.  
1. att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället.  

2. att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 

3. att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både skol- och folkbibliotek 

4.att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 

5. att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 

Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) första och andra 
attsats samt yrkar att avslå fjärde attsatsen. 

Sten-Olof Johansson (M), Johan Jonsson (C), Gull-Britt Hellborg (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut. 

Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) ändrings och 
tilläggsyrkanden.  

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag till de två första att satserna mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändring av de samma. 
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  

Votering 
Ja Kommunstyrelsens förslag till de två första att satserna. 
Nej Marias Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande av de två första att satserna 
Utfall votering 
Ja 6 röster Nej 7 röster 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Proposition 
Kommunstyrelsens tredje och fjärde att sats mot Maria Ixcot Nilssons (S)  tredje 
att sats och hennes yrkande om avslag på kommunstyrelsens fjärde att sats. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens förslag bifallits.  

Votering 
Ja för Kommunstyrelsen 
Nej för Maria Ixcot Nilsson (S) 
Utfall votering 
Ja 7 röster Nej 6 röster 

Proposition 
Ordförande ställer Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande (4, 5) mot avslag 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande bifallits . 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 

att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället. 

att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 

att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen 

att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek  

att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 

att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 

Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot de 
beslut som gått dem emot. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Dnr KS/2007:147 

Riktlinjer för bruttolöneavdrag 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-05 § 72 att anta nya riktlinjer gällande 
bruttolöneavdrag daterad 2015-08-05 samt att riktlinjer gällande bruttolöneavdrag 
ska gälla även för de kommunala bolagen och förbund.  

Emmaboda kommun arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att 
arbeta med erbjudande kring personalvårdande förmåner är ett sätt att stärka sin 
position, för såväl befintliga som kommande medarbetare. Kommunfullmäktige i 
Emmaboda har därför beslutat att erbjuda sin personal att kunna få privat hälso-
och sjukvård mot bruttolöneavdrag. Maximalt belopp är 60 000 kronor och 
återbetalning ska ske inom 10 månader. Detta gäller från och med 2015-11-01. 

Förvaltningens förslag 
Sedan 2018-07-01 har det skett en lagändring innebärande att om arbetsgivaren 
tillhandahåller bruttolöneavdrag för tex ögonoperationer och IVF-behandlingar 
ska den anställda förmånsbeskattas för värdet av förmånen. 
Mot bakgrund av ändrade lagregler föreslås att Emmaboda kommun ej erbjuder 
detta till de anställda inom kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bruttolöneavdrag 
Riktlinjer för bruttolöneavdrag 2015 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  ändra ”Riktlinjer för bruttolöneavdrag” beslutade i kommunfullmäktige 2015-
10-05 § 72 innebärande att inte erbjuda hälso- och sjukvård som ej är förenat med 
förmånsbeskattning samt 

att  uppdra till personalchefen göra ändringar i ”Riktlinjer för bruttolöneavdrag” 
enligt beslutet. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Dnr KS/2009:253 

Riktlinjer för uppvaktning/gåvor 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-12 § 13 anta förslag till ändrade regler 
vid uppvaktning samt att rekommendera de kommunala bolagen att anta 
desamma. Inom Emmaboda kommun har vi sedan tidigare riktlinjer för 
uppvaktning/gåvor till våra medarbetare. Dessa riktlinjer förhåller sig till givna 
skatteregler vid varje gång som dessa riktlinjer uppdaterats. Så är även fallet vid 
detta tillfälle. Bifogat finns uppdaterade riktlinjer för 2020. 

Förvaltningens förslag 
Då skattelagstiftning samt justering av prisbasbelopp, skattefria gåvor etc. justeras 
år för år, föreslås att låta personalenheten löpande uppdatera bifogat underlag för 
att möta aktuella nivåer och lagstiftning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ökningen av kostnaden få täckas inom ram. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för uppvaktning_gåvor 
Tjänsteskrivelse Uppvaktning-gåvor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta de nya uppdaterade riktlinjerna för uppvaktning/gåvor. 
att personalenheten löpande uppdaterar bifogat underlag för att uppfylla aktuella 
nivåer och lagstiftning. 

Yrkanden 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar återremiss med motiveringen att det finns 
osäkerhet kring vilka anställningsformer som berörs av riktlinjen. 

Propositionsordning 
Avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid 
senare tillfälle. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet med motiveringen att det finns osäkerheter kring vilkla 
anställningsformer som berörs av riktlinjen.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS/2020:337 

Attesträtt för kommunledningskontoret 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret behöver uppdatera sin attestlista. 

Ärendets beredning 
Tillsammans med berörda attestanter har förslag på ny attestlista tagits fram av 
förvaltningsekonom Katarina Bondesson. 

Beslutsunderlag 
Attestlista KLK 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagen attestlista för kommunledningskontoret daterad 2020-08-26. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS/2020:356 

Svar till inkommen skrivelse från Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda AB 
och Event IT AB 

Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda AB och Event IT AB har inkommit med 
skrivelse till kommunen.  

Ett möte mellan kommunen och bolagen har hållits innan kommunstyrelsens 
sammanträde.  

Inkommen skrivelse är delgiven samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till svar till Nöjeshuset Gokarthallen i Emmaboda AB och Event IT AB 
Inkommen Power Point från företagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som sitt eget svar och översänd presenterat förslag till svar till Nöjeshuset 
Gokarthallen i Emmaboda AB och Event IT AB. 

Bo Eddie Rossbol (BA) anmäler delikatessjäv och deltar inte i beslutet samt 
närvarar inte vid behandlingen av ärendet.  

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS/2020:10 

Meddelanden 

M1 MHAB Protokoll Bolagsstämma 2020-05-26 
M2 KS_2020_263-Protokoll Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 
200520 signed 
M3 Protokoll IUC årsstämma 2020-05-25 
M4 Cirkulär 20_24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, 
KOM-KR 1 
M4 Cirkulär 20_24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, 
KOM-KR 
M5 Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021 _ Viktig 
information från SKR (cirkulär) 1 
M5 Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021 _ Viktig 
information från SKR (cirkulär)
M6 Överförmyndarnämnden Närvaro mm. 
M6 Överförmyndarnämnden par 12 - Verksamhetsberättelse - Bokslut 2019 
M6 Överförmyndarnämnden par 12 beslutsunderlag - Verksamhetsberättelse 2019 
M7 Protokoll sydostLeaders årsstämma 2020 
M8 Information om statsbidraget for kompetenslyft till äldreomsorgen Viktig 
information från SKR (cirkulär) 1 
M8 Information om statsbidraget for kompetenslyft till äldreomsorgen Viktig 
information från SKR (cirkulär) 
M9 Beslut och justeringar i RIPS for ar 2020 Viktig information från SKR 
(cirkulär) 1 
M9 Beslut och justeringar i RIPS for ar 2020 Viktig information från SKR 
(cirkulär) 
M10 AB Glasriket Bolagsstämmoprotokoll maj 2020 
M10 AB Glasriket Protokoll konstituerande maj 2020 undertecknat 
M11 SN par 66 -  Information - Kvalitetsbokslut - 2019 
M11 SN par 66 - Kvalitetsbokslut 2019 
M12 Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-07 
M13 TFN 2020-06-10 protokollsutdrag par 26 Förslag på ändring av totalvikten 
till BK 4 
M14 Budgetförutsättningar for aren 2020-2023 Viktig information från SKR 
(cirkulär 2032) 1 
M14 Budgetförutsättningar for aren 2020-2023 Viktig information från SKR 
(cirkulär 2032)
M15 Överförmyndarnämnden protokoll 2020-08-20 par 33 Länsstyrelsens 
granskning 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anteckna meddelanden till protokollet. 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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Voteringar 

Parti Ledamöter § 99 :1 § 99:2 

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 -

Parti Ledamöter § 106:1 § 106:2 

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 

6 7 - 7 6 -

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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