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Plats och tid  Stinsen, Bjurbäcksgatan 46, Emmaboda 

 2018-09-03, kl. 09:00-12:00 
 
Beslutande Jarkko Pekkala, (S) ordförande 
KPR Ingrid Adolfsson, PRO Emmaboda  
 Ulla Gustafsson, PRO Algutsboda 
 Lena Persson, PRO Boda glasbruk 
 Marianne Erlandsson, PRO Lindås 
 Gösta Karlman, PRO Vissefjärda 
 Göte Lundberg, Demensanhörigföreningen 
 Ros-Marie Jonasson, SPF 
 
 
KTR Aina Nilsson, FUB 
 Ann-Charlotte Johansson, SDR 
 Monica Magnusson- Karlsson, Reumatikerförbundet 
 Lotta Lejon-Stenberg, Autism- och Aspergerförbundet 
 Eva-Britt Adolfsson, Synskadades riksförbund 
 Jörg Eis, RTP, Personskadeförbundet 
 
Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

Maria Ixcot-Nilsson, (S), ordf. socialnämnden, KPR/KTR 
 Stefan Nyström, (M), v ordförande socialnämnden, KPR 

Göran Eriksson, (C), socialnämnden KTR 
 Per Sigvardsson, (S) teknik- och fritidsnämnden KTR 
  
Utses att justera Gösta Karlman, Kommunala pensionärsrådet 
 Aina Nilsson, Kommunala tillgänglighetsrådet 
 
Plats och tid Plats, Socialkontoret Emmaboda, 2018-09-14 kl. 11:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 34 – 47 
 Lena Limslätt-Petersson 
 
ordförande  
 Jarkko Pekkala 
 
justerare KPR 
  Gösta Karlman 
 
justerare KTR ______________________________________ 
  Aina Nilsson 
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Innehållsförteckning 
 
§ 34 Mötets öppnande 
§ 35 Val av justerare 
§ 36 Godkännande av dagordningen 
§ 37 Föregående protokoll 
§ 38 FN-konventionen 
§ 39 Biblioteket i Broakulla 
§ 40 Bättre markerade busshållplatser i Kommunen 
§ 41 Ledigheter för att gå från arbetet för at delta i rådsmöten 
§ 42 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§ 43 Socialnämnden informerar 
§ 44 Kommunstyrelsen informerar 
§ 45 Teknik- och fritidsnämnden informerar 
§ 46 Övrigt 
§ 47 Mötets avslutande 
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§  34 
Mötets öppnande 
 
Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna och förklarar dagens möte 
öppnat. 

 
§ 35 
Val av justerare 
 
Till att justera dagens protokoll kommunala pensionärsrådet föreslås Gösta 
Karlman 
Kommunala pensionärsrådet väljer Gösta Karlman till att justera dagens 
protokoll 
 
Till att justera dagens protokoll för kommunala tillgänglighetsrådet föreslås 
Aina Nilsson 
Kommunala tillgänglighetsrådet väljer Aina Nilsson till att justera dagens 
protokoll 
 
§ 36 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 37 
Föregående protokoll 
 
§ 19 – Säkerhet och skydd 
Utvärdering ej klar ännu 
 
§ 29 – Teknik och fritidsnämnden informerar 
Jan Bonell ersätter Sven Odlingsson på 50% fram tills årsskiftet. 
 
§ 30 – Utbildning för KPR och KTR 
Kallelse till utbildningen den 19 oktober kommer att skickas ut tillsammans 
med protokollet. 
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§ 38 
FN-konventionen 
 
Fråga: Enligt senaste protokollet finns FN-konventionen på politikernas 
agenda och frågan är om det blir någon återstart inom en snar framtid? 
 
Svar: Tillgänglighetsfrågorna bör vara kommunövergripande och att 
kommunens folkhälsosamordnare arbetar med frågorna. Kalmar läns 
kommuner är inbjudna till landshövdingen för en inventering hur man 
arbetar med tillgänglighetsfrågorna i länets kommuner.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län inbjuder till ”Strategiskt samtal 
om funktionshinder” 
Plats: Kosta Boda Art Hotell 
Tid: 27 november 2018 kl.: 9.30-15.30 
Sista anmälningsdag: 19 november 2018 
 
Inbjudan skickas ut till KTR:s ledamöter, politiker i rådet samt socialchef 
och kommunens LSS-handläggare. 
 
§ 39 
Biblioteket i Broakulla 
 
Fråga: Vilka lösningar har man tänkt för biblioteket, placering, anpassning 
för personer med funktionsvariationer? 
 
Svar: Bibliotekschef Asdis Paulsdottir informerar om att biblioteken i 
Eriksmåla har öppet ytterligare en dag i veckan.  
För de som inte kan komma till biblioteken finns tjänsten ”Boken 
kommer”, detta är en kostnadsfri service för den som inte själv kan ta sig 
till biblioteket på grund av ålder eller funktionshinder. Det innebär att 
bibliotekspersonalen kommer hem med böcker en gång i månaden eller 
enligt överenskommelse. Man kan själv välja vad man vill låna eller låta 
biblioteken ge tips på läsning. 
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För att använda tjänsten ”Boken kommer” kontakta: 
 
Åsa Svensson, bibliotekarie, Emmaboda 
Telefon 0471 24 92 05 
asa.svensson@emmaboda.se 
 
Agneta Karlsson, kultur- och biblioteksassistent Eriksmåla, Johansfors 
Telefon 0471 24 93 39, 24 93 40 
agneta.karlsson@emmaboda.se 
 
Marie Hinderyd, bibliotekarie, Långasjö, Vissefjärda 
Telefon 0471 24 92 14 eller 0471 24 92 15 
Marie.Hinderyd@emmaboda.se 
 
Lotta Lejon Stenberg, kultur- och biblioteksassistent, Lindås, Boda 
Telefon 0471 24 92 12 
lotta.lejon-stenberg@emmaboda.se 
 
Biblioteket har många olika varianter av böcker att erbjuda, till exempel 
ljudböcker, e-böcker, talböcker, storstilsböcker, punktskriftsböcker och 
lättlästa böcker. 
 
§ 40 
Bättre markerade busshållplatser i kommunen 
 
Tekniska kontoret svarar att man får vända sig till KLT som ansvarar för 
dessa. 
Rådet skriver ihop en skrivelse med synpunkter och förslag på tydligare 
markerade busshållplatser i kommunen, skickar den sedan till ordförande i 
rådet samt sekreterare för vidarebefordran till Jonas Hellberg, Kalmar läns 
landsting. 
 
§ 41 
Ledighet från arbetet för att gå på rådsmöten 
 
Rätt att begära ledigt är ju fritt att göra. Det ligger dock inget krav på 
arbetsgivaren att rådsledamöterna ska ha ledigt för att gå på rådsmöten. 
Arvode och reseersättning utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda 
regler för kommunalt förtroendevalda. 
 

mailto:asa.svensson@emmaboda.se
mailto:agneta.karlsson@emmaboda.se
mailto:Marie.Hinderyd@emmaboda.se
mailto:lotta.lejon-stenberg@emmaboda.se
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§ 42 
Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
 
Lediga lägenheter v 35 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 0 
Algutsboda 2 
Långasjö 1 
Esplanaden 0 
Bjurbäcksgatan 46 0 
Totalt 3 
 
Bifall/Avslag särskilt boende 2018-05-01 – 2018-07-31 
 
Ansökningar  12 
Bifall   12 
Avslag  0 
 
 
§ 43 
Socialnämnden informerar 
 
Maria Ixcot Nilsson, ordförande i socialnämnden informerar om att 
socialnämndens möten är öppna för allmänheten. Vid varje nämndsmöte är 
det ett tema som är mycket intressanta och allmänbildande. I maj var temat 
Mötesplats Emmaboda och Ny resurs. I juni månad informerade individ 
och familjeomsorgen om öppenvården barn och familj. I augusti 
informerade enhetschef inom kommunens hälso och sjukvård samt 
biståndshandläggare om samverkan vid utskrivning från slutenvården. 
 
Nämnd i maj 2018 

• Verksamhetsförändring – Sammanslagning av Nygatans 
servicebostad och Vuxna mobila teamet 

• Kvalitetsbokslut 2017 – Översändes tillsammans med 
rådsprotokollet till rådens ledamöter  

• Svar på medborgarförslag – Grillplats, hönor och en tupp till 
särskilda boendet i Vissefjärda – Nämnden godkände yttrandet på 
medborgarförslaget och översände detta till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
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Nämnd i augusti 2018 

• Rapport verkställda beslut under mandatperioden 2014-2018. 
Informationen ges till nämnden två gånger årligen, i januari och 
augusti. Vid informationen i augusti var det ett beslut som inte var 
verkställt men som är på gång att verkställas. 

 
Ekonomi 
Prognosen för 2018 ligger på minus 5,5 miljoner kronor. Orsaken beror till 
viss del på dyra externa kostnader, varje enhet inom förvaltningen pekar 
dock på minusresultat. 
Ekonomin följs hela tiden upp av förvaltningschef, förvaltningsekonom och 
enhetschefer. 
Man kan lägga ner icke lagstiftade verksamheter som Allaktivitetshus och 
Fältverksamhet men eftersom Emmaboda kommun arbetar utifrån 
salutogent synsätt och förebyggande vill man inte skära ner på detta. 
 
§ 44 
Kommunstyrelsen informerar 
 
Kommunstyrelse maj 

• Medborgarförslag – Busskort till ungdomar på högstadiet från 
Lindås från november till mars. 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
busskort till ungdomar på högstadiet från Lindås hanteras vidare i 
kommande budgethantering 

• Motion – Trähus en miljösmart lösning 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Emmaboda 
bostads AB, EBA får i uppdrag att vid upphandling och 
prospektering av nya hus undersöka möjligheten att bygga i trä 
istället för med andra material samt att detsamma gäller för all 
nybyggnation inom kommunkoncernen 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Emmaboda 
kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar län samt 
att tillstyrka de inkomna förslagna stadgarna för Kommunförbundet 
Kalmar län  

• Föreslagen avfallsplan antogs 
• Yttrande om nytt avtal om konsumentrådgivning 

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen att 
fullfölja förhandling av avtal gällande samverkan om 
konsumentrådgivning med Ljungby kommun 
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• Tilläggsanslag till bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen beviljade tilläggsanslag till bildningsnämnden 
med 1 miljon kronor 2018 med inriktning avseende F-6-
verksamheten 

• ANDT-policy och handlingsplan Grundskolan och Vilhelm Mobergs 
gymnasiet 
Kommunstyrelsen  beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta 
ANDT-policyn enligt förslag samt uppdra till Bildningsnämnd och 
socialnämnd att besluta om handlingsplan för genomförande 

• Utomhusskatepark Emmaboda kommun 
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet 
och invänta vidare beslut från Teknik och fritidsnämnden 

• Biblioteksplan 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
föreslagen reviderad biblioteksplan för Emmaboda kommun 2018-
2019 

 
Extra kommunstyrelsen maj 

• Försäljning av Nötskrikan 7 
Kommunfullmäktige beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna att Emmaboda Fastighets AB EMFAB säljer Nötskrikan 7 

• Lokaler – Johansfors skola 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med 
inriktningsbeslut genomföra en tillbyggnad av Johansfors skola 

 
Vid kommunstyrelsen 4 september kommer man bland annat att 

• Besvara medborgarförslag – Trygghetsvandring i Långasjö 
 
§ 45 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
 
Sven Odlingsson teknisk chef slutade sin tjänst under sommaren, Vikarie 
på halvtid fram till årsskiftet är Jan Bonell. Även nämndsekreteraren på 
tekniska förvaltningen har fått anställning på Länsstyrelsen och har därmed 
sagt upp sig från sin tjänst. 
Förvaltningen planerar en organisationsförändring varför ärenden ligger 
vilande.  
 
EMFAB kommer att bygga den nya brandstationen till en kostnad om ca 50 
miljoner kronor. Ritningarna klara och godkända. Både ambulans och 
polisverksamheterna kommer att vara placerade i den nya brandstationen. 
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Johansforsskola – Utbyggnad med 2 lektionssalar. 
 
Omklädningsrum med duschar och tvättmöjligheter på kommunens 
särskilda boenden. Beslut tas vid nästa teknik- och fritidsnämnd. 
 
Tillbyggnad och ombyggnad av mellanstadiet och högstadiet i Emmaboda.  
 
Planen var att man i kommunens kök skulle servera 55 % ekologisk mat 
man når dock inte riktigt upp till detta men ligger dock över 50%. 
Emmaboda kommun ligger topp 10 i Sverige. 
 
Ekonomi – Teknik och fritidsnämndens prognos ligger på ett minusresultat.  
 
Järnvägsområdet – Trafikverket har gjort markundersökningar och utifrån 
dessa besluta om sanering. Sanering av marken är en förutsättning för att 
kommunen ska köpa marken. 
  
Gång och cykelplan – Inga synpunkter har inkommit. Planen till 
budgetprocessen för 2019. 
 
Friluftsområde Grimmansmåla – Kommunen kommer att köpa in 30 hektar 
mark av nuvarande ägare. 
 
Färdigställda projekt 
Lekplats i Johansfors är färdigställd. 
 
§ 46 
Övrigt 
 
Göte Lundberg informerar om att Förtidsröstningen är igång. Man kan även 
rösta genom bud. Nytt för i år är Ambulerande röstmottagare vilket innebär 
att en röstmottagare utsedd av valnämnden kan ta emot förtidsrösten i 
väljarens bostad. För mer information kontakta kommunens växel. 
På valdagen kontaktas kommunsekreteraren. 
 
Gösta Karlman informerar om Växjö pensionärsråds studiebesök på 
Bjurbäcksgatan 46. 
Annelie Djerf och två personal från omsorgen informerade om hur man 
arbetar i Emmaboda kommun. Gösta Karlman och Jan Karlsson berättade 
om hur man arbetar i Kommunala pensionärsrådet.  
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Lotta Stenberg-Lejon informerade om att resultatet från 
tillgänglighetsvandringen har lämnats över till företagarna i Emmaboda. 
 
Ros-Marie Jonasson uppmärksammade på att Kupan har byggt en ramp in 
till butiken, 
 

 
§ 47 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2018-11-19, kl. 09.00-12.30. 
 


