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Plats och tid Lövsalen kommunhuset, 2020-11-03, 13:00-15:19  
  
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, Lennart O Werner bildningschef, Michael 
Börjesson socialchef 

 Louise Sandqvist, presenterar sig, ny som folkhälsosamordnare. 
 

  
Utses att justera Annika Karlsson (S) 
Justeringens plats och 
tid 

Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-11-06, kl. 08:00 

  
Underskrifter 
sekreterare 

    
Paragrafer  124 – 144 

 
 
                      ordförande 

Tommy Persson  

 
 
                      justerande 

Johan Jonsson (C)  

                  Annika Karlsson (S)  
    

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN  
Sammanträdesdatum 2020-11-03   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-11-06 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-11-30 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   
  Christoffer Karlsson 
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§ 124 Dnr KS/2019:8  
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Kommunens resultat för 2020 förväntas bli 17,2 mkr. Vilket är 0,7 mkr lägre än 
budgeterat. 
Nämnderna prognos visar en avvikelse på -4,5 mkr mot budgeterat inkl. eftersökta 
medel p.g.a. Covid-19. 
Bildningsnämnd redovisar -2,5 mkr och socialnämnden förväntas gå -6,5 mkr. 
Teknik- och fritidsnämndens prognos är ett överskott på 3,0 mkr. 
Kommunstyrelsens prognos visar överskott på 1,0 mkr och bygg-och miljö 
redovisar en prognos på 0,5 mkr. 
Finansförvaltningen beräknas ge 3,8 mkr i överskott, främst beroende på ökade 
statsbidrag.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 125 Dnr KS/2020:5 
 
Kommunledningen informerar  

 
Kommunchefen informerar 
Coronapandemin – smittspridningen ökar även i Emmaboda. Finns smitta på 
särskilda boendet/äldreboendet i Algutsboda. Det är fortsatt ett allvarligt läge, 
rekommendationerna om distans, hygien, mm. måste följas.  
 
Målarbetet fortsätter – under förmiddagen har kommunstyrelsen lyssnat till 
Möjligheternas hus AB och socialförvaltningen som tillsammans med 
bildningsförvaltningen arbetar med ”Emmaboda processen”. Ett arbete med att få 
människor i bidragssystem att komma vidare till egen försörjning. Förmiddagens 
dragning är också en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och 
bolag. 
 
Trafikverket – långt framskridna diskussioner för kring köp av stationsområdet. 
Ett första utkast om överenskommelse finns.  
 
Arbete pågår med ansökningar till Naturvårdverket angående sanering av Verda-
området och södra järnvägsområdet. 
 
Kalmar länstrafik – Arbete pågår med att få till en bättre dialog framöver. Prioritet 
för Emmaboda är bättre kommunikation för barn och unga, samt fler tågavgångar.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-11-03 5 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 126 Dnr KS/2020:91 
 
Besvarande av medborgarförslag - Begränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier  
 
Bakgrund  
Medborgarförslag har inkommit med förslag att det blir tidsbegränsning på när det 
är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun. T.ex. 
nyårsafton mellan kl. 23-01.  
 
Ärendets beredning  
Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag Begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier. 
TFN 2020-06-10 § 23 Remiss-medborgarförslag Begränsa när det är tillåtet att 
använda fyrverkerier 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-06-10 § 23 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv 
till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och 
smällare i Emmaboda kommun.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att begränsa när det 
är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton mellan kl. 20:00 – 
01:00.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ställa sig positiv till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun.  
 
att begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton 
mellan kl. 17:00 – 02:00.  
 
att beslutet ska inarbetas i de lokala ordningsstadgorna 
 
att därmed anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall på kommunstyrelseberedningens föreslagna att 
satser1,3 och 4 och ändring av att sats 2 till ”att inom Emmaboda kommun är 
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fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och andra pyrotekniska varor endast 
tillåtna att användas på nyårsafton från klockan 20:00 till klockan 01:00 
påföljande dag samt tillägg med ny att sats att Emmaboda kommun inte anordnar 
firande med fyrverkerier.” 
 
Bo Eddie Rossbol (BA), Gull-Britt Hellborg (KD), Martin Henriksson (SD) och 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag.  
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag och 
avslag av Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) och Simon Petersson (S) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas 
(S) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Proposition 1 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Jarkko Pekkalas (S) ändringsyrkande  
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag till beslut bifallits.   
 
Proposition 2 
Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande mot avslag.  
Ordförande finner att beslut om avslag bifallits.  
 
Reservationer 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar mot beslutet 
till förmån till Jarkko Pekkalas (S) yrkanden som inte bifallits. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ställa sig positiv till förslaget att tidsbegränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier och smällare i Emmaboda kommun.  
 
att begränsa när det är tillåtet att använda fyrverkerier och smällare till nyårsafton 
mellan kl. 17:00 – 02:00.  
 
att beslutet ska inarbetas i de lokala ordningsstadgorna 
  
att därmed anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
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§ 127 Dnr KS/2020:14 
 
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, 1 januari 31 
augusti 2020. 
Räddningstjänstförbundet har inkommit med delårsrapport 1januari – 31 augusti. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbundsdirektion som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla 
delårsrapporten. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
delårsrapport I januari - 31 augusti 2020. 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås resultat för perioden uppgår till 1 
292 tkr (2019-08-31: -1 082 tkr). Avvikelserna beror på lägre personalkostnader 
till följd av färre utryckningar och planerade utbildningar som ställts in på grund 
av Covid-19. 
Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till 1 020 tkr vilket är 40 tkr bättre än 
budget. 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås kommer lämna in 
utlåtande avseende delårsrapport 2020 inför Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport Räddningstjänstförbundet 2020  
Revisionsrapport delåret 2020 
Utlåtande RFET 2020 
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2020 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa delårsrapporten I januari - 31 augusti 2020 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. 
____ 
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§ 128 Dnr KS/2020:332 
 
Svar på revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna handlingar 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska 
hanteringen av allmänna handlingar. Granskningen har sammanställts i en 
revisionsrapport som har överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt för 
kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 
 
I samband med överlämnandet av PwC:s revisionsrapport har kommunens 
revisorer meddelat att de önskar få svar från kommunstyrelsen och nämnderna 
innehållande en redogörelse för vad de avser göra för att åtgärda de påpekanden 
som görs i revisionsrapporten.  
 
Parallellt med den revision som har genomförts har en organisationsförändring 
trätt i kraft från och med 1 september. Denna förändring innebär bland annat att 
kommunens nämndsadministration har samlats till ett ställe, det vill säga 
kommunledningskontorets kansliavdelning. Likaså har registratorsfunktionerna, 
med undantag för socialnämnden, centraliserats. Dessa förändringar gör att det 
numera är andra förutsättningar som råder jämfört med när granskningen gjordes. 
Detta förändrar ingenting i sak men de svar som sammanställs måste naturligtvis 
utgå ifrån de nya förutsättningarna.  
 
Ärendets beredning 
Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets kansliavdelning. 
Ärendet har tilldelats nämndsekreterare för bildningsnämnden 2020-09-16. 
Revisionsrapporten har gåtts igenom och övriga sekreterare för styrelse och nämnder, 
registratorer, kanslichef, samt IT-avdelningens chef har konsulterats för dialog och 
synpunkter. Detta underlag är framtaget för att kunna användas av alla berörda parter. 
 
Revisionsfrågor och revisionell bedömning 
Syftet med revisionen har varit att kunna göra en bedömning om kommun-
styrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 
Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem kontrollfrågor: 
 

1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar? 
2. Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera 

allmänna handlingar? 
3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande? 
4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig? 
5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän 

handling? 
Den genomförda granskningen har resulterat i en revisionell bedömning som 
innebär att i förhållande till den första kontrollfrågan har kommunen inte en ända-
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målsenlig hantering av allmänna handlingar och i förhållande till resterande fyra 
frågor har kommunen en delvis ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar.  
 
Planerade åtgärder 
Övergripande riktlinjer  
I dagsläget saknas övergripande riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar i 
Emmaboda kommun. Under 2020 har arbete pågått med att sammanställa en 
kommunövergripande ärendehandbok där bland annat övergripande riktlinjer ingår. 
Arbetet med att ta fram denna ärendehandbok utförs av kommunsekreterare, 
nämndsekreterare samt registratorer. Ambitionen är att detta arbete ska kunna 
slutföras av dessa tjänstemän under våren samt början av hösten 2021, och som en 
följd av detta bör beslutsfattandet vara möjligt att genomföra innan årsskiftet 2021.  
 
Ändamålsenliga rutiner – kommunstyrelsen och nämnderna 
I likhet med avsaknaden av övergripande riktlinjer saknas det även, med undantag 
för kommunstyrelsen, dokumenterade rutiner för hanteringen av allmänna 
handlingar. Rutiner finns men de behöver dokumenteras och fastställas. Detta 
kommer att inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande 
ärendehandbok i enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts 
under föregående underrubrik. 
 
Beträffande ändamålsenliga rutiner konstateras det i revisionsrapporten att det 
även saknas enhetliga rutiner för att hantera tjänstepersoners e-post vid frånvaro, 
det saknas automatiserade mottagningsbekräftelser i förhållande till kommunens 
officiella e-postadress, samt vad gäller fullmakterna för postöppning så behöver 
dessa överlag uppdateras. En översyn och revidering av dessa aspekter har redan 
inletts och ambitionen är att kunna slutföra dessa processer innan årsskiftet 2020 
eller senast under första kvartalet 2021. 
 
Registrering, diarieföring och hanteringen av sekretesskyddade uppgifter 
Väl upparbetade arbetssätt finns men de behöver i likhet med övergripande rikt-
linjer och rutiner dokumenteras och fastställas. Även detta kommer att inkluderas i 
arbetet med att ta fram en kommunövergripande ärendehandbok i enlighet med de 
förutsättningar och den tidsplan som har angetts under den första underrubriken.  
 
Utlämnande av allmän handling 
Tydliga riktlinjer behövs i förhållande till såväl kommunstyrelsen som nämnderna. 
Utöver detta behövs ett tydliggörande i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Riktlinjer för detta kommer även dessa att ingå i kommunens övergripande 
ärendehandbok. Arbetet med att tydliggöra denna aspekt i kommunstyrelsens 
arbetsordning är på väg att startas upp och bedöms kunna slutföras under första 
kvartalet 2021.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 
revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa en god intern kontroll, enhetlig 
service och transparens gentemot allmänheten. Detta arbete kommer inte att utföra 
sig av sig självt, det kommer att kräva åtskilligt av berörda tjänstemäns arbetstid 
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under åtminstone det närmaste året, och måste i sin helhet ses som ett utvecklings-
inriktat arbete som ska levereras parallellt med ordinarie löpande arbetsuppgifter. 
 
Sammanfattning 
Genomförd granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar visar att 
Emmaboda kommun inte har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar 
alternativt enbart delvis har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 
Ansvarig chef och berörda tjänstemän är medvetna om detta. En plan för att vidta 
åtgärder finns. Tidsmässigt bör åtgärderna kunna slutföras innan årsskiftet 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - svar på granskning av hantering av allmänna handlingar 
Revisionsrapport: Granskning av allmänna handlingar 
Missiv granskning av allmänna handlingar 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
 
att översända svaret till kommunens revisorer.  
____ 
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§ 129 Dnr KS/2018:378 
 
Antagande av ny detaljplan för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2017-11-28 § 214 uppdrag till bygg- och miljöenheten att 
ta fram en ny detaljplan för bostäder på området där förskolan Fyrklövern tidigare 
låg. I och med att förskolan rivits så hade marken frigjorts med möjlighet till 
annan användning. Nuvarande detaljplan anger att området ska användas för park 
eller plantering. Översiktsplanen pekar ut området för byggnation och det 
överensstämmer med kommunens bostadspolitiska riktlinjer.  
 
Ärendets beredning 
Bygg- och miljöenheten påbörjade planprocessen men från och med 2020-09-01 
så handläggs ärendet av kommunstyrelsens nya samhällsutvecklingsavdelning. 
Planhandlingarna är till största delen framtagna av planarkitekter från Metria AB. 
 
Ärendet har handlagts enligt lagstadgad process där en behovsbedömning först 
tagits fram inför att planförslaget varit ute på samråd och granskning. Inkomna 
synpunkter har bemötts i både samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Ett 
flertal utredningar har under processen tagits fram av andra konsulter för att få ett 
bra underlag till planhandlingarna. I planprocessen har också en ansökan om att 
upphäva strandskyddet för den del av Bjurbäcken som går mellan Brovägen och 
Bygdevägen lämnats till länsstyrelsen och strandskyddet för sträckan  upphävdes 
2019-03-19. 
 
Förvaltningens roll 
Samhällsutvecklingsavdelningen arbetar utifrån kommunens beslutade mål och 
aktuellt detaljplaneförslag går väl i linje med målet att bli 11 000 invånare 2032. 
För fler invånare behövs bland annat attraktiva detaljplanelagda områden för 
bostäder i bra lägen. 
 
Utifrån framtaget underlag, analyser och inkomna synpunkter bedömer 
Samhällsutvecklingsavdelningen att området uppfyller lagstiftningens krav för ett 
område som är lämpligt för bostäder. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Den nuvarande detaljplanen för området upphör att gälla om den nya detaljplanen 
antas. Målet med att ta fram ny detaljplan för området är att fler ska välja att bo 
kvar i och/eller flytta till Emmaboda kommun. Fler invånare leder till ökade 
skatteintäkter så att servicen till invånarna i kommunen kan utvecklas vidare. 
 
Kommunen bekostar framtagandet av detaljplanen inklusive utredningar, 
utbyggnaden av allmän platsmark som gator, park- och naturområde, utredningar 
inför och sanering av mark samt ansökan om medel, dagvattenledningar inklusive 
andra åtgärder för dagvattenhantering inom allmän platsmark. 
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Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, fastighetsförteckning, granskningsutlåtande, 
samrådsredogörelse, behovsbedömning, trafikbullerutredning, översiktlig 
geoteknisk utredning, översiktlig miljöteknisk undersökning (södra delen av 
området), fladdermusinventering, översiktlig miljöteknisk markundersökning, 
dagvattenutredning. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att planförslaget inte utgör betydande miljöpåverkan 

 
att godkänna planförslaget för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern samt 
 
att anta detaljplanen. 
____ 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2020-11-03 
Bo Sunesson (C), Bo Eddie Rossbol (BA), Maria Ixcot Nilsson (S), Leif Karlsson 
(M), Gull-Britt Hellborg (KD), Jarkko Pekkala (S), Martin Henriksson (SD) och 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att planförslaget inte utgör betydande miljöpåverkan 

 
att godkänna planförslaget för del av Emmaboda 4:1, Fyrklövern samt 
 
att anta detaljplanen. 
____ 
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§ 130 Dnr KS/2020:326 
 
Remissvar – Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 
 
Bakgrund 
Finansdepartementet har skickat promemorian Genomförandet av MKB-direktivet 
i plan- och bygglagen på remiss till Emmaboda kommun och svar ska ha kommit 
in senast den 13 november 2020. 
 
MKB-direktivet innehåller krav på att medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras 
miljöpåverkan, innan tillstånd ges. MKB-direktivet är till stora delar redan infört i 
svensk rätt men EU-kommissionen har framfört kritik mot att det inte är 
tillräckligt utfört och Finansdepartementet framför nu flera förslag på ändringar 
som berör lov och förhandsbesked, samt detaljplaner. 
 
Ärendets beredning 
Samhällsutvecklingsavdelningen har berett ärendet. 
 
Förvaltningens roll 
Samhällsutvecklingsavdelningen anser att de flesta ändringar som föreslås är av 
mindre omfattning och, till viss del, redan genomförs i Emmaboda kommun idag. 
Några förslag syftar till att förtydliga vilka krav som gäller vilket kan underlätta 
handläggning av både lov, förhandsbesked och detaljplaner, några förslag kan 
kräva tydligare motivering av beslut. Därför bedömer avdelningen att remissvar 
kan lämnas med bifall till förslagen i remissen och utan övriga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att svara med bifall till förslagen i remissen Genomförandet av MKB-direktivet i 
plan- och bygglagen. 
____ 
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§ 131 Dnr KS/2020:393 
 
Alkohol och drogpolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell alkohol och narkotikapolicy togs i 
kommunfullmäktige 2007-01-29, därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
Förvaltningens förslag 
Då gällande alkohol- och narkotikapolicy är framtagen över 10 år sedan har det 
hänt mycket inom gällande område.  
Därav har man tagit fram en helt ny policy och ej valt att uppdatera ifrån gällande. 
Samt att där finns ett sammanträdesprotokoll daterat 1987-02-19, där man 
konstaterar att Emmaboda kommun ska ha alkoholfri representation (upp till 
4,5%). Detta finns numer inskrivet i föreslagen policy, att fortsätta med alkoholfri 
representation, men ej för några alkoholhaltiga drycker.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse alkohol och drogpolicy 
Alkohol- och narkotikapolicy 2007 
alkohol- och drogpolicy med framsida 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att med upphävande av alkohol- och narkotikapolicy, antagen av 
kommunfullmäktiges 2007-01-29 besluta 
att anta föreslagen alkohol- och drogpolicy 
att upphäva beslutet kommunfullmäktiges beslut 1987-02-19 kring att alkoholfri 
representation för alkoholhaltiga drycker upp till 4,5 volymprocent. 
____ 
 
Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar återremiss med motivering att stycket kring ”Tas ur 
arbete” förtydligas och förhandlas i Central samverkan. 
 
Propositionsordning 
Om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle. 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras vid ett senare tillfälle.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet med motivering att stycket kring ”Tas ur arbete” 
förtydligas och förhandlas i Central samverkan. 
____ 
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§ 132 Dnr KS/2020:392 
 
Uppdatering av arbetsmiljöpolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell arbetsmiljöpolicy togs i kommunfullmäktige 
2015-04-13 därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöpolicy med ny framsida 
Tjänsteskrivelse arbetsmiljöpolicy 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta uppdaterad arbetsmiljöpolicy. 
____ 
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§ 133 Dnr KS/2020:391 
 
Uppdatering av chefspolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell chefspolicy togs i kommunfullmäktige 2003-
09-29, därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
Beslutsunderlag 
Chefspolicy med ny framsida 
Tjänsteskrivelse chefspolicy 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta uppdaterad chefspolicy. 
____ 
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§ 134 Dnr KS/2009:253 
 
Riktlinjer för uppvaktning/gåvor 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-12 § 123 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 uppdateras. Så är även fallet vid 
detta tillfälle. Bifogat finns uppdaterade riktlinjer för 2020. 
 
KS 2020-08-08 § 108 var det förslaget uppe, men blev återremitterat på grund av 
osäkerhet kring vilka anställningsformer som berörs av riktlinjen. Sedan dess har 
frågan varit uppe i central samverkan 2020-10-08 där parterna är överens om 
skrivelse. 
 
Förvaltningens förslag 
Då skattelagstiftning samt justering av prisbasbelopp, skattefria gåvor etc. justeras 
år för år, föreslås låta personalenheten löpande uppdatera bifogat underlag för att 
möta aktuella nivåer och lagstiftning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ökningen av kostnaden få täckas inom ram. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse uppvaktning-gåvor 
Regler för gåvor mm 
Protokoll CESAM 2020-10-08 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta de nya uppdaterade riktlinjerna för uppvaktning/gåvor 
 
att personalenheten löpande uppdaterar bifogat underlag för att uppfylla aktuella 
nivåer och lagstiftning. 
____ 
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§ 135 Dnr KS/2020:419 
 
Årlig utbetalning av partistöd 2021 
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 128 om regler för kommunalt 
partistöd i Emmaboda kommun och om revidering av reglerna 2016-06-13 § 68.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 162 
att för år 2020 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor  
 
att för år 2020 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.  
 
När det gäller anslaget 2020 för partistödet så fördelades det på följande 
budgetpost:  
Ett grundbelopp/grundbidrag på 10 000 kronor per år betalas ut till varje parti som 
innehar minst ett tillsatt mandat aktuell mandatperiod och att resterande del av 
kommunfullmäktige beslutad summa för partistöd fördelas proportionellt efter 
antalet tillsatta mandat.  
 
I reglementet för partistöd står att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. För att få en bättre hantering föreslås att inlämning 
ska göras senast 5 månader efter redovisningsperiodens utgång. Att ha inlämning 
under en sommarmånad är inte att föredra.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 § 46  
att med anledning av rådande pandemi med Coronavirussmitta och sjukdomen 
Covid-19 förlänga senast inlämningsdatum av redovisning av 2019 års partistöd 
till 30 juni 2020 samt  
 
att beslutet enbart gäller för redovisning av 2019 års partistöd därefter gäller 
tidigare beslutade regler kommunalt partistöd i Emmaboda kommun, 
kommunfullmäktige 2017-12-18 § 50. 
 
Beslutsunderlag  
KS_2020_142-KF 2020-05-25 Protokollsutdrag § 46 Förlängning av 
redovisningsperioden för partistöd - i anledning av pandemin coronasmitta och 
sjukdomen covid-19 
Tjänsteskrivelse - Årlig utbetalning av partistöd 2021 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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att för år 2021 fastställa det kommunala partistödet till totalt 361 998 kronor  
 
att för år 2021 betalas det kommunala partistödet ut under januari månad.  
Besluten överensstämmer med Regler för redovisning av kommunalt partistöd i 
Emmaboda kommun antagna 2016-06-13 § 68 samt Kommunfullmäktiges beslut 
2020-05-25 § 46. 
____ 
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§ 136 Dnr KS/2020:6 
 
Motioner och Medborgarförslag - balansrapporter  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall en balansrapport över motioner 
och medborgarförslagen som inte slutförts redovisas vid kommunfullmäktige 
 
En ny förteckning över ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag har 
sammanställts.  
Vidare finns redovisning om beredningsläget för motioner och medborgarförslag 
äldre än ett år.  
 
Antal inkomna Medborgarförslag 2013 till och med 2020-09-10 
2013: 16 st. Alla besvarade. 
 
2014: 17 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st.  Alla besvarade. 
 
2016: 12 st. Ett medborgarförslag, Dnr KS/2016:418, innehåller uppdrag 

från kommunfullmäktige 2017-12-18 § 141 till Tekniska 
kontoret  
att tillsammans med Bildningsförvaltningen utforma det 
slutgiltiga ombyggnadsbehovet för bibliotekets verksamhet, 
att tillsammans med Bildningsförvaltningen och kommunens 
säkerhetsansvarige diskutera vidare och utvärderas kring 
säkerhetsaspekten vid gamla Boda skola,  
att Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att iordningställa 
skolområdet i Boda glasbruk. 

 
2017: 12 st. Alla besvarade. 

Dnr KS/2017:194 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till KS § 36 
Dnr KS/2017:532 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till Kommunchef § 87 
1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 

 
2018: 6 st. Alla besvarade. 

Dnr KS/2018:32 innehåller uppdrag från kommunfullmäktige 
2018-06-18 § 71 till Bildningschefen 
att ta fram underlag för kostnaden som underlag vid 
budgethanteringen. 
att förslaget hanteras vidare i kommande budgethantering. 
Dnr KS/2018:134 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige 2018-06-18 § 68 till Teknik- och 
fritidsnämnd  
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att verkställa förslagen enligt förslagen. 
2019: 6 st. 2 Ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 

1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 
 
2020:  4 st. 4 Ej besvarade. 
 
Antal inkomna Motioner 2013 till och med 2020-09-10 
2013: 15 st.  Alla besvarade 
 
2014:10 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st. Alla besvarade. 
 
2016: 7 st. Alla besvarade 
 
2017: 9 st. Alla besvarade.  

Dnr KS/2017:442 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunchef, § 90. 
Dnr KS/2017:447 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till TFN, § 91 

 
2018: 11 st. 2 ej besvarade.  
 
2019:   5 st. 1 ej besvarad.  
 
2020:   6 st. 5 ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - balansrapport per den 10 september 2020 
Motion – balansrapport per den 10 september 2020 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att med kännedom anteckna information balansrapport över inkomna 
medborgarförslag och motioner.  
____ 
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§ 137 Dnr KS/2020:401  
 
Timtaxa 2021 för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden  
 
Bakgrund 
Bygg- och Miljönämnden har inkommit med förslag på ny timtaxa 2021 för Bygg- 
och miljönämndens verksamhetsområden. 
 
Timtaxa för bygg- och miljönämndens verksamhetsområde är beslutad till 935 kr 
för 2020.  
Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna 
samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid, med procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex 
finns publicerad på SKL:s hemsida, beräkning och avrundningen görs till 
närmaste fem kronor.  
Enligt Prisindex för kommunal verksamhet ska timtaxan räknas upp med 2,1 % 
inför år 2021.  
Beräkning nuvarande timtaxa 935 kr * 2,1 % = 954,64 kr = 955 kr/timme.  
 
Beslutsunderlag  
KS_2020_401-§ 77 BMN 20201012 Timtaxa 2021 
SKLs underlag Prisindex för kommunal verksamhet 
  
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-10-12 § 77  
att anta ny timtaxa för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens  
verksamhetsområden.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny timtaxa  
för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta ny timtaxa för 2021 till 955 kr/timme för bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområden  
____ 
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§ 138 Dnr KS/2020:101 
 
Utredning gällande gemensam organisation för räddningstjänst 
 
Bakgrund 
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal 
räddningstjänst. Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, 
för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet samt verkande för att alla 
typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 
 
Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan 
de kommunala räddningstjänsterna i Sverige, så har det under senare år blivit 
nödvändigt med omfattande samverkan. Att samverka mellan räddningstjänsterna 
är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
förbundsdirektionen) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och 
förmåga inom direktionens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om 
planeringsmässig förmåga samt minutoperativ sådan. 
 
Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. 
Detta ledde till många och omfattande bränder som lyfte upp behovet av 
samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Troliga framtida klimatscenarios 
gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent förekommande. 
 
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som 
kommunerna har att hantera. Diverse utredningar har också gjorts som belyser 
dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i framtiden: 
• Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 
• Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare kommunal 

räddningstjänst 
• Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

 
Dessa utredningar pekar på flertalet brister inom kommunal räddningstjänst. 
Bristerna gäller framförallt ledning av stora och komplexa 
räddningstjänstuppdrag. Med anledning av detta så föreslår flera utredningar 
utökad samverkan mellan räddningstjänsterna för att på ett effektivare sätt kunna 
hantera långvariga insatser, flera samtidiga insatser och komplexa 
räddningsinsatser. Det föreslås nya lagkrav som väntas träda i kraft i jan 2021 med 
omställningstid till jan 2022 där det bland mycket annat kravställs en ständigt 
övergripande systemledning av räddningstjänst.  
 
Kommande lagkrav 
Regeringens proposition om en effektivare kommunal räddningstjänst föreslår 
bland mycket annat följande. Förslaget föreslås träda i kraft 1 jan 2021, med ett 
omställningsår och idrifttagande i jan 2022. Därefter kan statens tillsyn över 
kommunernas räddningstjänster påbörjas. 
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• Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en 
övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. (Inre befäl i en 
ledningscentral) 
 

• Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast 
kontaktpunkt i tjänst i de kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar 
för alla organisationer som behöver samverka med eller annars kontakta den 
kommunala räddningstjänsten. 
 

• Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i den 
övergripande ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp insatsledningen 
samt disponera och prioritera de resurser som finns i beredskap, måste det 
finnas befattningshavare som omedelbart kan fatta beslut (Inre befäl 
platsbundet till ledningscentral). 
 

• För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningshavare som 
är tillgängliga när behov uppstår (Räddningschef i beredskap).  
 

• Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas 
gemensamt.   
 

 
När det gäller hur kommunerna ska uppnå kraven enligt ovan har det övervägts 
om det borde ske genom en tvingande reglering för kommunerna att ingå i 
gemensamma räddningstjänstorganisationer med ny geografisk indelning.  
 
Det är i den riktning många räddningstjänster i vår omvärld har gått och många 
kommuner i Sverige har de senaste decennierna på eget initiativ gått in i sådan 
samverkan. En sådan ordning skulle kunna uppnå syftet med regleringen på ett 
effektivt sätt.  
 
Gällande tvingande reglering om geografisk indelning så har det alternativet 
avslagits då man anser att det är kommunerna själva som bäst kan avgöra hur 
kraven ska uppfyllas. 
 
Det framgår att vid samverkan bör områdena inte bli för små resursmässigt men 
inte heller för stora eftersom detta riskerar att skapa en distans till de pågående 
räddningsinsatserna och övrig kommunal verksamhet. Dessa avvägningar kan bli 
särskilt påtagliga i de delar av landet där befolkningstätheten är låg.  
 
Uppfyllelse av framtida lagkrav 
För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna i 
kommunerna enligt ovan utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam 
organisation i form av ett räddningstjänstförbund. Räddningscheferna är eniga om 
att regionen genom samutnyttjande av befintliga resurser kommer ha möjlighet att 
möta statens framtida krav på ledning av kommunal räddningstjänst. I samband 
med sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsningar som 
behöver göras på respektive organisations räddningstjänst för att uppfylla framtida 
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krav inom befintlig organisation om det inte genomförs en förbundsbildning.  
 
Befintlig samverkan 
Redan idag samverkar kommunerna i Kalmar län gällande operativ 
räddningstjänst. De sex södra kommunerna i länet har sedan maj 2020 en 
gemensam operativ ledningsstruktur. Detsamma gäller Högsby, Mönsterås och 
Oskarshamn kommuner. Dessa två områden planerar nu att ha en gemensam 
operativ ledningsstruktur som driftsätts under första kvartalet 2021. Det blir då nio 
av länets tolv kommuner som har en gemensam och övergripande ledning av 
operativ räddningstjänst.  
 
Systemet enligt ovan planerar för ett införande av ett Inre befäl på 
ledningscentralen i Kalmar under 2021 för att ha ställt om verksamheten till jan 
2022 då de nya lagkraven föreslås träda i kraft. Detta kommer sedan fungera som 
ett delsystem i RSÖS ( se nedan). Inom RSÖS planeras för ledningscentraler med 
inre befäl på fyra platser som ska kunna stötta varandra vid ansträngt läge. 
Observera att denna samverkan är nödvändig, men löser inte problematiken 
beskriven enligt ovan.  
 
Samverkansregionen RSÖS 
Samverkan mellan 5 län (Kalmar, Östergötland, Blekinge, Jönköping och 
Kronoberg) infördes på prov inför sommaren 2019. Samverkan innebär att de 5 
län som omfattas har en gemensam funktion i beredskap, en inriktnings- och 
prioriteringsfunktion (IPF). Det finns förberedda samverkansformer som snabbt 
kan aktiveras för att fördela resurser mellan organisationerna i dessa fem län för 
att gemensamt skapa slagkraft i händelse av en större räddningsinsats mot 
exempelvis skogsbrand. Vid en större händelse i regionen så aktiveras IPF och 
beställning av resurser från dessa fem län administreras via IPF som kan börja 
agera omedelbart när behovet uppstår. Under 2020 sker omfattande planering 
inom RSÖS för att gemensam möta de nya krav som kommer att ställas på 
kommunal räddningstjänst. 
 
Räddningstjänstförbundet föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att Kommunstyrelsen i Torsås och Emmaboda ger Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås i uppdrag att tillsammans med räddningstjänsterna i Kalmar, 
Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn kommuner 
utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal 
räddningstjänst.   
 
I utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att uppfylla 
framtida lagkrav i befintliga organisationer som en jämförelse mot alternativet att 
bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund. 
 
Utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som civil 
beredskap, trygghetsarbete och liknande arbetsuppgifter som idag hanteras av 
många räddningstjänster inom regionen.  
 
Utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förbundsutredning 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås i uppdrag att tillsammans med 
räddningstjänsterna i Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby 
och Oskarshamn kommuner utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam 
organisation för kommunal räddningstjänst.    
  
att i utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att 
uppfylla framtida lagkrav i befintliga organisationer som en jämförelse mot 
alternativet att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund.  
  
att utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som civil 
beredskap, trygghetsarbete och liknande arbetsuppgifter som idag hanteras av 
många räddningstjänster inom regionen.   
  
att utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.   
____ 
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§ 139 Dnr KS/2015:14 
 
Avslut av samarbete om säkerhetssamordnare 
 
Sammanfattning  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås  har inkommit med ärende gällande 
avslut av samarbete om säkerhetssamordnare. Förbundet har innehaft tjänsten 
säkerhetssamordnare för Emmaboda kommun sedan hösten 2015. Emmaboda 
kommun önskar avsluta samarbetet med Räddningstjänstförbundet och flytta över 
tjänsten till Emmaboda kommun från och med årsskiftet 2020/2021. 
En dialog har förts under 2020 mellan tf. kommunchef, räddningschef och 
säkerhetssamordnaren och kommit fram att detta blir den bästa och effektivaste 
lösningen för berörda parter. 
 
Direktionen i Räddningstjänstförbundet har beslutat  
att bifall till Emmaboda kommuns önskan att avsluta samarbetet gällande 
säkerhetssamordnare och flytta nuvarande tjänst till Emmaboda kommun från och 
med 2021-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Säkerhetssamordnare 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsluta samarbetet mellan Emmaboda kommun och Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås gällande säkerhetssamordnare samt 
 
att tjänsten flyttas tillbaka till Emmaboda kommun från och med 2021-01-01 
____ 
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§ 140 Dnr KS/2020:420 
 
Begäran om förhandsbesked avseende ev. försäljning S:a Målatorp 1:56  
 
Bakgrund  
Fastigheten, med adress Albins väg 8 i Vissefjärda, har (under många år..) varit 
uthyrd till Möjligheternas Hus som bedrivit verksamheten Vissefjärda Pall.  
Nuvarande verksamhet kommer inom kort att upphöra och EMFAB har därför för 
avsikt att avyttra fastigheten:  
- Sannolikheten att hitta en ny hyresgäst bedöms vara låg:  
o Nuvarande uppvärmningssystem förutsätter en hyresgäst/verksamhetsutövare 
som producerar (eller har tillgång till) billigt bränsle.  
o Den begränsade takhöjden innebär att urvalet av möjliga hyresgäster är 
begränsat  
 
o EMFAB har svårt att se att kostnaden för nytt/annat uppvärmningssystem kan 
motiveras med den förväntade framtida hyresintäkten.  
 
Ärendets beredning  
Fastigheten har (senhösten 2019) värderats av Svefa – med förutsättningen av 
nuvarande verksamhet troligen skulle komma att upphöra.  
Under 2020 har diskussioner förts med några spekulanter på verksamheten. 
Utgångspunkten har då varit att – i första hand – sälja fastigheten till ny ägare av 
verksamheten.  
Den slutliga köparen av verksamheten valde emellertid att flytta utrustningen till 
andra (redan ägda) lokaler.  
EMFAB styrelse beslutade 2020-09-29 att det bästa alternativet vore att bjuda ut 
fastigheten till försäljning (till ett pris motsvarande den externa värdering som 
gjordes i december 2019).  
EMFAB önskar därför förhandsbesked av Kommunstyrelsen i Emmaboda 
kommun hur Kommunstyrelsen ser på en försäljning av fastigheten Södra 
Målartorp 1:56. En eventuell försäljning skall naturligtvis sedan också godkännas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Den föreslagna försäljningen innebär att:  
- Fastigheten kan få en ny ägare med möjlighet att anpassa lokalerna till egen 
verksamhet.  
- Ett försäljningspris i nivå med den externa värderingen kommer att innebära en 
reaförlust för EMFAB (på ca 1.8 – 2 MSEK)  
 
Alternativet till försäljningen är att installera nytt uppvärmningssystem:  
- Innebär en avsevärd investering i ett hus till vilket hyresgäst saknas.  
 
Sammanfattning  
Den av EMFAB bedömt bästa lösningen är försäljning av fastigheten.  
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Beslutsunderlag  
20201019 Begäran om förhandsbesked KS 
 
Emmaboda Fastighets AB, EMFAB förslag till beslut 
 
EMFAB föreslår att KS ger positivt förhandsbesked gällande försäljning av 
fastigheten.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att se positivt till en försäljning av fastigheten S:a Målatorp 1:56 
____ 
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§ 141 Dnr KS/2020:395 
 
Örnen 5 – Ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med ärende gällande Örnen 5 och 
ombyggnad av lokaler Lokstallsgatan 1. 
 
Möjligheternas Hus AB tog kontakt med Tekniska förvaltningen under våren för 
att hitta en lämplig lokal för att starta upp en ny verksamhet. 

 
Förvaltningens roll 
Tekniska har haft flera möten med den eventuella hyresgästen för att hitta en lokal 
och ta fram en utformning som passar verksamhetens behov. Valet blev en del av 
Nöjesindustrin där Tekniska haft ett möbellager. Storlek ca 900 kvm. 
 
I lokalen behövs det installeras nya system för ventilation och värme då det saknas 
fungerande sådana. Konferensrum och kontor ska skapas samt installeras ett litet 
pentry för personalen. Även en del brandskyddsåtgärder behöver vidtas. 
 
Beskrivning av verksamheten i lokalen: 
Verksamhetsägare Möjligheternas Hus AB har i uppdrag att verka för att minska 
arbetslösheten och öka återbruk i Emmaboda kommun. Inom ramen för det 
uppdraget kommer Möjligheternas Hus skapa en innovativ arena som använder 
cirkulärekonomi som modell för att uppnå uppsatta mål. 

 
Satsningen har utöver syftet att minska arbetslösheten och öka återbruk. 
Målsättningen är att bidra till att skapa ett attraktivt område för besöksnäringen, 
studenter, näringslivet och boende i kommunen.    

 
Arbetet kommer att starta i projektform och finansieras av Europeiska 
socialfonden ESF och Möjligheternas Hus och kommer att implementeras och 
utvecklas över tid. 

 
Olika samarbetsparter som exempelvis Emmaboda kommun, Farmer Rain AB, 
Kommunförbundet i Kalmar län, Samordningsförbundet, UF-Ung Företagsamhet, 
Centrum Sydost, Företagarna och ytterligare aktörer kommer att bjudas in under 
hela processen. 

 
Syfte 

• Att bidra till ökad livscykel av produkter i Möjligheternas hus verksamhet 
• Att på sikt skapa jobb och sysselsättning 
• Att ta fram en ny metod för ett hållbart system baserat på en cirkulär 

ekonomi inom Möjligheternas hus 
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Målgrupper är kvinnor och män 
• Unga (15 – 24 år) 
• Nyanlända 
• Arbetslösa 
• Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

eller är/har varit sjukskrivna och är i behov av stöd för återgång till arbete 
• Studenter 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattad kostnad för ombyggnation av lokalen: 
1.500.000 kronor. 
 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-07 § 46 
 
att förslå för kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
 
att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2020 till 
Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
____ 
 
Beslutsunderlag 
KS_2020_395-TFN 2020-10-07 protokollsutdrag § 46 Örnen 5 - Ombyggnad av 
lokaler Lokstallsgatan 1 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela investeringsmedel av ospecificerade investeringsanslag för 2020 till 
Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
____ 
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§ 142 Dnr KS/2020:412 
 
Elnäts taxa 2021 
 
Bakgrund 
Emmaboda Elnät AB har inkommit med förslag till elnätstaxa 2021. 
 
Emmaboda Elnät AB har nätkoncession för ungefär halva Emmaboda kommun, 
från Emmaboda tätort och norrut. Koncessionsområdet följer inte 
kommungränserna. 
 
Nätkoncessionen innebär att bolaget har ensamrätt på att distribuera el i lokalnätet 
inom koncessionsområdet. Eftersom detta innebär en monopolsituation regleras 
prissättningen av Energimarknadsinspektionen som vart fjärde år sätter en så 
kallad intäktsram utifrån de kostnader som drivandet av elnätet medför. 
Inför beslutet för tillsynsperioden 2020-2023 har intäktsramen för Emmaboda 
Elnät AB satts till 157,6 miljoner kronor. Det är alltså summan av vad bolaget får 
ta ut av kunderna, givet en viss produktion, under fyraårsperioden. 
 
Om man räknar utifrån förra periodens faktiska utfall skulle vi kunna höja 
elnätstaxan med drygt 6,5 % per år under perioden och ändå hålla oss inom 
Energimarknadsinspektionens intäktsram. 
 
Föreslagen justering av elnätstaxan för Emmaboda Elnät AB 
Elnätstaxan för Emmaboda Elnät AB sätts utifrån en budget som vanligtvis ger ett 
resultat nära noll. Förutom att kunna täcka de egna kostnaderna för nödvändiga 
investeringar finns inget resultatkrav från ägarna utan fokus ligger på att erbjuda 
kunderna ett driftsäkert elnät till ett rimligt pris. 
 
Den föreslagna höjningen görs för att kompensera för ökade kostnader. Vi har 
också en fortsatt hög investeringstakt där vi samförlägger elkabel i samband med 
kommunens fiberutbyggnad och vi förstärker också nätets kapacitet. Många av de 
satsningar som görs i samhället i stort för att minska utsläppen av koldioxid har 
ökad elförbrukning som en del av lösningen. En annan stor investering både 
avseende pengar och arbetsinsats rör de nya elmätare som enligt lag ska installeras 
fram till 2025. Våra satsningar gör att vi kommer att förstärka personalstyrkan 
med en beredare/projektör. 
Vi föreslår en ökning av 3,1 % att gälla för år 2021. 
 
Höjning för normalförbrukare inom Emmaboda Elnäts koncessionsområde 
Höjningen för en villa med elvärme och elförbrukning av 20 000 kWh/år är 24 
kr/mån eller 300 kr/år 
Höjningen för en villa som värms på annat sätt och elförbrukning 5 000 kWh/år är 
8,42 kr/mån eller 101 kr/år 
Höjningen för en lägenhet på 62,5 m2 är 2,47 kr/mån eller 30 kr/år. 
Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils 
Holgerssonmodellen. 
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____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna en taxehöjning för Emmaboda Elnät AB elnät med 3,1 % från 2021-
01-01 . 
____ 
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§ 143 Dnr KS/2020:413 
 
Vatten och avlopp, VA taxa 2021 
 
Bakgrund 
Kostnaderna för huvudmannaskapet för de kommunala vattentjänsterna har ökat, 
inte minst utifrån ett ökat underhållsbehov då såväl anläggningar som ledningsnät 
är gamla.  
 
För att inte hamna i ett läge där kostnaderna för både förebyggande och 
avhjälpande underhåll ökar okontrollerat samtidigt som tillgängligheten och 
leveranssäkerheten minskar måste vi investera i avloppsverk, vattenverk och 
ledningsnät. 
 
Bolaget tog 2019 fram en långsiktig investeringsplan och tillhörande 
prognosticerad budget för åren 2020-2023. Avskrivningar, löpande underhåll och 
ökad bemanning finansieras genom en höjning av de fasta och de rörliga 
avgifterna medan kassaflödet i samband med investeringarna delvis regleras 
genom att ta upp nya lån.  
 
Planens taxejusteringar för respektive år 2020-2023 var +12,5 %, +6,2 %, +3,6 % 
och +1,7 %. Den föreslagna justeringen inför 2021, +6,2 %, följer 2019 års plan. 
 
Den finansiella utmaningen i en ökad investeringstakt är viktig men lika 
avgörande för ett lyckat resultat är möjligheten att utföra den ökande mängden 
arbete. Det handlar bland annat, men inte enbart, om att handla upp och driva de 
olika investeringsprojekten. 
 
De planerade investeringarna är också viktiga för våra möjligheter att hantera de 
följder som de prognosticerade klimatförändringarna med för med mer 
extremväder, inkluderande torrperioder och översvämningar. 
 
Avgifter efter höjning 
Avgift per fastighet utgår med 4 202 kr i fast avgift för en vanlig vattenmätare av 
konsumentstorlek, qn 2,5 m3/h, och den rörliga avgiften är 38,54 kr/m3. För mer 
detaljer, se det bilagda förslaget till ny taxa. 
 
Höjning för normalförbrukare 
Höjningen för en villa med årlig förbrukning av 150 m3 är 48,50 kr/mån eller 582 
kr/år 
 
Höjningen för en lägenhet på 62,5 m2 är 19 kr/mån eller 227 kr/år. 
Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils 
Holgerssonmodellen. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att höja taxan för vatten och avlopp med 6,2%, för både den rörliga och fasta 
taxan, från och med 2021-01-01. 
____ 
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§ 144 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
M4 Protokoll styrelse kommunförbundet Kalmar län 201001 signed 
M5 Elnät 20200604 Signerad 
M5 Protokoll 20200903 Elnat Signerat 
M6 Energi 20200604 Signerad 
M6 Protokoll 20200903 Energi och Miljo Signerat 
M1 Jobb för unga  Viktig information från SKR (cirkulär 2040) 1 
M1 Jobb för unga  Viktig information från SKR (cirkulär 2040) 
M2 Missiv hjälpmedelsnämnden länets kommuner 
M2 Revisionsrapport Granskning av hjälpmedelsnämnden 
M3 §78 BMN 20201012 Svar revisionsrapport 
M3 TFN 2020-10-07 bilaga § 47 granskning av hantering av allmänna handlingar 
M3 TFN 2020-10-07 protokollsutdrag § 47 Granskning av hantering av allmänna 
handlingar 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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