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Plats och tid Bromboda bygdegård, 2020-10-26, kl. 18:00 – 20:35 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anders Svensson tf kommunchef 

Tema Allmänhetens frågestund – ingen anmälde att få ställa fråga. 
  
Utses att justera Stefan Fosic (M) och Göran Johansson (S) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2020-10-30 kl. 08:00 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 83 - 91 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Stefan Fosic (M)   Göran Johansson (S)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2020-10-26   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-10-30 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-11-23 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   

Christoffer Karlsson 
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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  N 
3 Sten-Olof Johansson M  N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Charlotte Andersson SD Bo Mårtensson N 
6 Zeljka Krajinovic S  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S Erik Fors N 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M  N 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S Osama Habbak N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  N 
15 Jenny Rydberg C  N 
16 Stefan Nyström M  N 
17 Gull-Britt Hellborg KD  N 
18 Marie-Louise Eddegård S  N  
19 Lars-Olof Karlsson -  F 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  F 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M Emma Åhlander Hansson N 
24 Kickie Norrby S Eva-Lena Gotthardsson N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Stefan Marcelius N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S Göran Johansson N 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling BA  F 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M Berthold Andersson N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  F 
39 Gullvi Dahllöf S  N 
40 Göran Andersson C  N 
41 Günter Villman M Stefan Fosic N 
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Innehållsförteckning 
  
§ 83 Kommunrevisorerna informerar  
§ 84 Delårsredovisning Emmaboda kommun 2020 
§ 85 Avgift för fjärrlån 
§ 86 Antagande av ”Plan för barnets rättigheter, Emmaboda kommunkoncern” 
§ 87 Försäljning av – Emmabo 1:299 
§ 88 Omorganisering av biblioteken 
§ 89 Inkomna Medborgarförslag och Motioner 
§ 90 Frågor och svar vid Kommunfullmäktige 
§ 91 Örnen 5 – rivning av silobyggnad 
Voteringar 
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§ 83 Dnr KS/2020:84 
 
Kommunrevisorerna informerar  
 
Kommunrevisor Eila Medin redogör för pågående och genomförda arbeten. 
Granskningar som pågår – granskning av upphandling inom kommunkoncernen.  
Granskningar som är avslutade – granskning av Hjälpmedelsnämnden. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 84 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 
   

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2020. 
____ 
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§ 85 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.  
 
Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar på avslag av ärendet.  
 
Emma Åhlander Hansson (M), Johan Jonsson (C) och Jenny Rydberg (C) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Nicke Grozdanovski (V), Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons 
(S) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsens förslag 
Nej för avslag 
Utfall votering Ja 21, Nej 16 
____ 
 
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.  
____ 
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Reservation 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Krajinovic (S), Erik Fors (S), 
Osama Habak (S), Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V), Marie-Louise 
Eddegård (S), Eva-Lena Gotthardsson (S), Dragan Pavlovic (S), Gunvor Karlsson 
(S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Göran Johansson (S), Stig-Ove Andersson (S), 
Simon Petersson (S), Gullvi Dahllöf (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits.  
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§ 86  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 
ske ”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, 12 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.  
____ 
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§ 87 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 vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
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.  
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Votering  
Ja för Kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) yrkande  
Utfall votering 7 Ja och 6 Nej 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna föreslagen fastighetsaffär avseende Emmabo 1:299 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
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.   
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Simon Petersson (S) yrkar avslag av ärendet. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot avslag 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Votering 
Ja Kommunstyrelsen 
Nej Simon 
Utfall votering Ja 21, Nej 14, Avstår 1, deltar ej i beslutet 1.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna föreslagen fastighetsaffär avseende Emmabo 1:299 
____ 
 
Zeljka Krajinovic (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Reservation  vid Kommunfullmäktige 2020-10-26 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Erik Fors (S), Osama Habak (S), 
Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V), Marie-Louise Eddegård (S), Eva-
Lena Gotthardsson (S), Dragan Pavlovic (S), Gunvor Karlsson (S), Göran 
Johansson (S), Stig-Ove Andersson (S), Simon Petersson (S), Gullvi Dahllöf (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som 
inte bifallits.  
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§ 88 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. 
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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 
att stänga Boda Glasbruk bibliotek 
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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 vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av de tre första attsatserna samt att stryka 
fjärde attsatsen och yrkar tillägg med två nya attsatser, 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 attsatserna mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändring av de samma. 
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Votering 
Ja Kommunstyrelsens förslag till de två första attsatserna. 
Nej Marias Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande av de två första attsatserna 
Utfall votering  
Ja 6 röster Nej 7 röster 
 
Proposition 
Kommunstyrelsens tredje och fjärde attsats mot Maria Ixcot Nilssons (S)  tredje 
attsats och hennes yrkande om avslag på kommunstyrelsens fjärde attsats.  
Ordförande finner att Kommunstyrelsens förslag bifallits.  
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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”. 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
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. 
 
Yrkanden  
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar återremiss av ärendet för vidare ekonomisk 
utredning. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att återremittera ärendet för vidare ekonomisk utredning. 
____ 
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§ 89 Dnr KS/2020:337, KS/2020:379, KS/2020:406 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Medborgarförslag – Skapa ett eget särskilt boende inom psykisk ohälsa och 
missbruk (2020:377) 
 
Medborgarförslag – Installera solceller på samtliga kommunägda solbelysta tak 
(KS/2020:379) 
 
Medborgarförslag – upprustning av stora parkeringen vid Johansfors skola 
(KS/2020:406) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag om motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 90 Dnr KS/2020:9 
 
Frågor och svar vid Kommunfullmäktige 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) ställer fråga till kommunfullmäktiges presidium hur 
presidiet tänker när det möbleras för ett Corona säkert sammanträde. 
Bo Eddie Rossbol (BA) Kommunfullmäktiges ordförande svarar att det tas hänsyn 
till lokal och möblering och Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.  
 
Jarkko Pekkala (S) ställer fråga om fritidsgårdsverksamhet i Vissefjärda som idag 
ligger nere. 
Emma Åhlander Hansson (M) Bildningsnämndens ordförande svarar att frågan är 
prioriterad men det finns idag ingen förening som kan tänka sig att driva 
fritidsgård. 
 
Jarkko Pekkala (S) ställer frågan om Socialnämndens beslut gällande ökat anslag 
till kvinnojouren. 
Stefan Nyström (M) svarar att ärendet kommer vara en del i kommande 
budgetbehandling.  
 
Stefan Marcelius (SD) ställer fråga om kostanden för inköpet av fastigheten 
Örnen.  
Sten-Olof Johansson (M) svarade att Emmaboda fastighetsbolag AB, s köpte 
fastigheten av Emmaboda kommun för ca 10 Mkr.  
____ 
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§ 91 Dnr KS/2020:394 

 
Örnen 5 – rivning av silobyggnad 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med ärende gällande Örnen 5 och 
rivning av silobyggnad.  
 
Örnen 5 togs över efter EMFAB 2012 där silobyggnaden var en del av fastigheten. 
Skicket vid förvärvet var redan dåligt och byggnaden har sedan 
dess har inte förbättrats.  
 
Vid en fastighetsbesiktning kontrollerades även silobyggnaderna och då togs ett 
beslut om att ta in expertis för en statusbedömning av byggnaden. 
 
Förvaltningens roll 
Konsulten har besökt byggnaden för att bedöma skicket samt tittat på den 
dokumentation som funnits. Konsulten har kommit fram till att formen och det 
mycket dåliga skicket gör att det inte finns någon verksamhet som efterfrågar en 
byggnad som denna, vare sig för Kommunen eller ute på hyresmarknaden.  
 
Har man ingen användning för en byggnad, som inte heller går att avyttra på grund 
av skicket och formen, så är det svårt att motivera renovering och underhåll av 
byggnaden, då återstår rivning. Byggnadens konstruktion, med höga silos som är 
klädda med eternitskivor, vilka tidigare har lossnat och ersatts med nya, gör att 
rivningen borde påskyndas innan det händer en olycka. 
 
I kostnadsuppskattningen rivs byggnaden i sin helhet ner till grundplattan, som 
behålls. Avfallet sorteras och sanering ovan platta görs. På detta sätt behöver man 
inte hantera de eventuella föroreningar som kan finnas nere i marken. Efter 
rivningen är klar asfalteras ytan så besökande inte kan nå den förorenade jorden. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Uteblir rivning bör åtgärder tas inom kort för att förhindra nedfall av 
byggnadsdelar. Man bör också laga tak och säkra upp trappor till utrymmet 
ovanför silotornen. De åtgärder som behövs för att säkra upp detta är ganska 
kostsamma och kan med lätthet överstiga 1 miljon kronor. 
 
Ekonomi 
Uppskattad kostnad för rivningen samt asfaltering uppgår till: 
 
Rivning  3.300.000 kr 
Asfaltering     250.000 kr 
Byggherre kostnader    200.000 kr 
 
Totalt  3.750.000 kr 
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Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-07 § 45 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
 
att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2021 till                   
Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
TFN 2020-10-07 bilaga § 45 Örnen 5 - rivning av silobyggnad 
TFN 2020-10-07 protokollsutdrag § 45 Örnen 5 - rivning av silobyggnad 
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2020-10-26 
Johan Jonsson (S) och Simon Petersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2021 till                   
Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
____ 
 
Niklas Banersson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Voteringar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  
  § 85 

 
 § 87 

 
 

  Ja Nej   Avst    Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson  1    1   
C Bo Sunesson 1    1    
M Sten-Olof Johansson 1    1    
S Per Adolfsson  1    1   
SD Bo Mårtensson 1    1    
S Zeljka Krajinovic  1   - - -  
BA Bo Eddie Rossbol 1    1    
S Erik Fors  1    1   
C Johan Jonsson 1    1    
M Leif Karlsson 1    1    
SD Martin Henriksson 1    1    
S Osama Habbak  1    1   
S Jarkko Pekkala  1    1   
V Nicke Grozdanovski  1    1   
C Jenny Rydberg 1    1    
M Stefan Nyström 1    1    
KD Gull-Britt Hellborg 1    1    
S Marie-Louise Eddegård  1    1   
- Lars-Olof Karlsson - - -  - - -  
S Jan-Olof P Jäghagen - - -  - - -  
BA Anja Karlsson Granlund 1    1    
C Karin Rask 1    1    
M Emma Åhlander 

Hansson 1    1    

S Eva-Lena Gotthardsson  1    1   
S Dragan Pavlovic  1    1   
SD Stefan Marcelius 1    1    
S Gunvor Karlsson  1    1   
C Rune Magnusson 1    1    
M Hans Ohlsson 1    1    
MP Jette Lehrmann Madsen  1     1  
S Göran Johansson  1    1   
S Stig-Ove Andersson  1    1   
BA Mats Bjartling - - -  - - -  
SD Bo Häggbring 1    1    
C Niklas Banérsson 1    1    
M Berthold Andersson 1    1    
S Simon Petersson  1    1   
V Camilla Holgersson - - -  - - -  
S Gullvi Dahllöf  1    1   
C Göran Andersson 1    1    
M Stefan Fosic 1    1    
  21 16 0  21 14 1  
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