
                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-03-30  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2020-03-30, kl. 18:00 – 19:40 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anders Svensson ekonomichef 
Johan Jonsson (C) 

 Michael Berzelius (KD) kommunrevisionen 
Kent Johansson (S) kommunrevisionen 

  
Anmärkning På grund av Corona-pandemin genomfördes kommunfullmäktige med  

endast 21 istället för 41 ledamöter efter att partierna kvittat mandaten sinsemellan.  
  
Utses att justera Anja Karlsson Granlund (BA) och Dragan Pavlovic (S) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2020-03-30 kl. 20:00 § 27, 2020-04-03 kl. 08:00 §§ 15-26 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 15 - 27 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Anja Karlsson Granlund (BA)   Dragan Pavlovic (S)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2020-03-30   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-04-03 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-04-27 

 
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 (SD) N 
6 Zeljka Krajinovic S  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  F 
9 Johan Jonsson C  F 
10 Leif Karlsson M  F 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S  N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  F 
15 Jenny Rydberg C  N 
16 Stefan Nyström M  N 
17 Gull-Britt Hellborg KD Tony Karlsson (KD) N 
18 Marie-Louise Eddegård S Erik Fors (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  N 
24 Kickie Norrby S  F 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Stefan Marcelius (SD) N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  F 
29 Hans Ohlsson  M  F 
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S  F 
32 Stig-Ove Andersson S  F 
33 Mats Bjartling BA  F 
34 Bo Häggbring SD  F 
35 Niklas Banérsson C  F 
36 Eva Regin Johnston  M  F 
37 Simon Petersson S  F 
38 Camilla Holgersson V  F 
39 Gullvi Dahllöf S  F 
40 Göran Andersson C  F 
41 Günter Villman M  F 
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Innehållsförteckning 
  
§ 15 Kommunrevisorerna informerar  
§ 16 Årsredovisning med måluppföljning 2019 
§ 17 Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2019 - Emmaboda kommun  
§ 18 Besvarande av Medborgarförslag – Cykelpump/lufttryck i Lindås 
§ 19 Remissvar – Förslag på Överenskommelsen för Krissamverkan i Kalmar  
 län 2020-2024 
§ 20 Förlängning av giltighetstid för kommunens biblioteksplan 
§ 21 Höjning av entréavgifterna – The Glass Factory 
§ 22 Kylanläggningar till äldreboende 
§ 23 Esplanaden 8 (tidigare Tallbacken) – Fönsterbyte etapp 2 
§ 24 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen  
 Emmaboda kommun 2020  
§ 25 Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2032 
§ 26 Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
§ 27 Tillägg till kommunstyrelsens och nämnders reglemente, och  
 kommunfullmäktiges arbetsordning gällande sammanträden på distans 
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§ 15 Dnr KS/2020:84 
 
Kommunrevisorerna informerar  
 
Vice ordförande Michael Berzelius redogör för kommunrevisorernas arbete med 
granskning av årsredovisning 2019. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-03-30  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 16 Dnr KS/2020:7 
 
Årsredovisning med måluppföljning 2019 
 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret redovisar kommunens årsredovisning 2019. 
Förvaltningschefer, vd bolagen och räddningschef redovisar årsbokslut för 
respektive verksamhet. Bakgrund Kommunens resultat för 2019 blev 9,9 mkr 
medan koncernresultatet hamnade på 10,5 mkr. Av kommunens 4 finansiella mål 
är 2 uppfyllda. 52,2 mkr har investerats i kommunen. Nämnderna redovisar en 
avvikelse på –8,4 mkr mot budgeterat. Bildningsnämnden redovisar -6,9 mkr och 
Socialnämnden redovisar -6,4 mkr. Teknik- och fritidsnämnden redovisar ett 
överskott på sammanlagt 0,8 mkr och Bygg- och miljönämnden överkott på 
sammanlagt 0,5 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på sammanlagt 3,6 
mkr. Balanskravsutredning, tidigare underskott är återställda och inga ytterligare 
medel har satts till resultatutjämningsreserven.  
 
Ekonomichef Anders Svensson redogör för ärendet.  
____ 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2019 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 14  
 
att godkänna föreliggande bokslut samt koncernbokslut 2019 och nämndernas 
verksamhetsberättelse för 2019 
 ____  
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA  
 
att  godkänna årsredovisningen 2019 
____ 
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§ 17 Dnr KS/2020:145  
 
Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2019 - Emmaboda kommun  
 
Sammanfattning  
I anslutning till upprättad årsredovisning föreligger av revisorerna upprättad 
revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019.  
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning och 
pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag.  
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet.  
 
Revisionens redogörelse  
Michael Berzelius (M), vice ordförande för revisionen redogör för 
revisionsberättelsen samt granskningsrapporterna för kommunens bolag.  
 
Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse Emmaboda kommun 2019  
Missiv granskning av årsredovisningen 2019 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019 Emmaboda kommun  
Granskningsrapport MHAB 2019 
Revisionsberättelse  MHAB 2019 
Årsredovisning och revisionsberättelse Elnät 2019 
Granskningsrapport EEAB 2019 
Årsredovisning och revisionsberättelse Energi 2019 
Granskningsrapport EEMAB 2019 
Granskningsrapport EBA 2019 
Revisionsberättelse EBA 2019 
Granskningsrapport EMFAB 2019 
Revisionsberättelse EMFAB 2019 
Granskningsrapport EFFAB 2019 
Revisionsberättelse EFFAB 2019 
____  
 
Förslag till beslut  
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 för ledamöterna i 
Kommunstyrelsen  
 
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 för ledamöterna i nämnder, den 
gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten samt den gemensamma 
nämnden för hjälpmedelsverksamhet  
 
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 för ledamöterna i kommunens 
helägda bolag.  
____ 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-03-30  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 18 Dnr KS/2020:374 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Cykelpump/lufttryck i Lindås 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit 2019-10-17 till Emmaboda kommun med förslag 
angående Cykelpump/tryckluft i Lindås. Medborgarförslaget är översänt till 
Teknik- och fritidsnämnden för yttrande/ handläggning.  
 
Teknik och fritidsnämnden beslutade 2020-02-05 § 3 att köpa in små handpumpar 
som lämnas ut till intresserade affärsidkare som i sin tur lånar ut dessa. 
 
Bakgrund  
Medborgarförslag har inkommit med förslag angående cykelpump/tryckluft i 
Lindås. Förslagsvis vid Folkets hus, Ica eller Flygthallen och Emmaboda Bad-och 
träningscenter.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Kostnad för en automatisk pump 34.000:- + service 4000:-/år. Kostnad för en 
manuell pump 22.000:- - 29.000:- + service. Till inköpskostnaden på den 
automatiska pumpen tillkommer installationskostnad.  
Det finns även en kostnad som ej går att redovisa då man inte vet hur mycket 
vandalism som vår eventuella pump kan bli utsatt för, enligt försäljarna så kan det 
vara den stora kostnaden. 
 
Ett alternativ är inköp av små handpumpar ca. 500:- st. som man kan lämna ut till 
intresserade affärsidkare som kan erbjuda besökare att pumpa sin cykel eller 
motsvarande.  
 
Beslutsunderlag  
• KS:2019:374 – Medborgarförslag Cykelpump i Lindås 
• TFN: 2020-02-05 protokollsutdrag § 3 Remiss-medborgarförslag 

cykelpumptryckluft 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
att återremittera motionen till Teknik- och fritidsnämnden att inkomma med svar 

som mer tillmötesgår förslagsställaren. 
____ 
 
Yrkande 
Johan Jonsson (C): att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anse medborgarförslaget som besvarat  
____ 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Johan Jonssons (C) förslag 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  anse medborgarförslaget som besvarat. 
____ 
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§ 19 Dnr KS/2020:75 
 
Remissvar – Förslag på Överenskommelsen för Krissamverkan i Kalmar län 
2020-2024 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen för Krissamverkan i Kalmar län står inför att förnyas. 
 
Krissamverkan i Kalmar län har redan i dag en överenskommelse om hur det 
gemensamma arbetet ska göras. Efter utveckling och fördjupning har denna tredje 
överenskommelse i ordningen, reviderats av krisaktörerna i länet. Aktörerna är 
länets kommuner, förbund, myndigheter och organisationer.  
 
Bakgrund 
Grundtanken med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för samverkan 
över organisatoriska gränser, där varje organisation kan agera inom sitt eget 
område med bibehållet ansvar. Vid extraordinära händelser kan länets resurser 
fördelas på ett effektivt sätt så att drabbade organisationer kan få stöd med tex. 
utrustning, personal och kompetens.  
 
Kommunen har ingått i de tidigare överenskommelserna och är etablerad i 
befintliga nätverk och samverkansform för krissamverkan både före, under och 
efter en extraordinär händelse.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet är remitterat till säkerhetssamordnaren för yttrande. Synpunkter från 
andra verksamheter har inte inhämtats.  
 
Samråd med länsstyrelsens handläggare är genomfört och den förra gällande 
överenskommelsen är genomgången och jämförd med den reviderade.  
Redaktionella ändringar är kommunicerade till Länsstyrelsen, några ytterligare 
behov av förändringar i sakinnehållet har inte identifierats beredningen.  
 
Förvaltningens roll 
För att bibehålla och skapa förutsättningar att öka Emmaboda kommuns robusthet 
att motstå omfattande samhällsstörningar föreslår kommunledningskontoret 
kommunstyrelsen att fatta beslut om fortsatt deltagande i Överenskommelsen 
Krissamverkan Kalmar län 2020-2024. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall föreslagna åtgärder inte genomförs kommer kommunen oaktat detta 
behöva samverka med motsvarande aktörer men riskerar då att stå utanför den 
effektiva fördelning av länsgemensamma resurser som beskrivs ovan.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser, ingår i budgeterade medel.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss Länsstyrelsens dnr 457-692-2020, bilaga förslag till Överenskommelse för 
Krissamverkan Kalmar län 202-2024. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att Emmaboda kommun fortsatt ska delta i Överenskommelse för Krissamverkan i 
Kalmar län, samt 
 
att uppdra åt firmatecknare för Emmaboda kommun att signera 
överenskommelsen enligt remitterat förslag. 
____ 
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§ 20 Dnr KS/2020:38, KS/2018:192 
 
Förlängning av giltighetstid för kommunens biblioteksplan 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen (2013:801 17§) ska alla kommuner ha en politiskt antagen 
biblioteksplan för sin verksamhet.  
 
Utöver detta är det också ett krav från Kulturrådet att för att kunna söka 
statsbidrag hos dem måste en kommun ha, eller ha beslutat om att ta fram, en 
biblioteksplan.  
I dagsläget erhåller Emmaboda kommun framför allt statsbidraget ”Stärkta 
bibliotek” från Kulturrådet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 81 att fastställa förslaget till 
Emmaboda kommuns nuvarande biblioteksplan som gäller för 2018-2019. 
 
Behovet är nu stort att ta fram en helt ny biblioteksplan. Uppdraget har därför 
getts till bibliotekschefen att leda arbetet med framtagandet av en helt ny 
biblioteksplan.  
 
Under det att arbetet fortskrider behöver dock giltighetstiden på 
den nuvarande biblioteksplanen förlängas vilket är förslaget som föreligger. 
 
Ärendets beredning 
Bibliotekschefen har berett ärendet åt bildningsförvaltningen. Bildningsnämndens 
presidium har behandlat ärendet på sitt beredningsmöte 2019-11-21. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Det bryter mot Bibliotekslagen att inte ha en giltig biblioteksplan.  
 
Biblioteksplanen innehåller verksamheten mål och värderingar. Bibliotekets 
handlingsplaner utgår ifrån biblioteksplanen.  
 
Utan biblioteksplan har inte biblioteket ett formellt uppdrag att utföra sin 
verksamhet. Utöver detta finns en risk att statsbidrag ej erhålls vilket kan leda till 
förlorade intäkter. 
 
Beslutsunderlag 
Bibliotekslagen (2013:801 17§). 
Biblioteksplan för Emmaboda kommun 2018-2019. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-12-05 § 127 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förlänga 
giltighetstiden på nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2019” så att denna 
biblioteksplan gäller även under år 2020 tills den nya är beslutad 
____ 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-03-30  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  förlänga giltighetstiden på nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2019” så att 

denna biblioteksplan gäller även under år 2020, dock längst, tills den nya 
biblioteksplanen är beslutad. 

____ 
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§ 21 Dnr KS/2020:37 
 
Höjning av entréavgifterna – The Glass Factory 
 
Sammanfattning  
Bildningsnämnden har inkommit med förslag till höjning av entréavgifterna till 
The Glass Factory. 
Med utgångspunkt i ett ökat behov av självfinansiering av verksamheten, en 
målsättning att öka besöksantalet, samt det faktum att priset legat stilla under en 
längre tid, föreslås nu en höjning av entréavgifterna fr m. april 2020. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av verksamhetschefen för kultur tillika tf. chef för The Glass 
Factory. Samtal har förts med receptionspersonal på museet. En budget för 2020 
har upprättats och en omvärldsanalys har gjorts. Kulturutskottet behandlade 
ärendet på sitt möte 2019-11-21. Slutgiltigt förslag togs fram i samband med 
bildningsnämndens möte 2019-12-05 § 129.  
 
Förvaltningens roll 
Bildningsförvaltningen organiserar kulturavdelningen i vilken The Glass Factory 
för närvarande ingår. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Höjda entréavgifter skulle innebära en ökad självfinansiering av verksamheten, 
vilket är positivt. The Glass Factory har ett brett erbjudande med levande hytta, 
historisk basutställning, nutida utställningar och prova-på-verksamhet. The Glass 
Factory satsar under 2020 på att få ett ökat besöksantal. Om entréavgiften inte höjs 
försvårar det möjligheten att nå såväl detta mål som de ekonomiska målen med en 
budget i balans. 
Förslag på höjningar 
Entréavgift: 
Ordinarie entré: 80 kr (nuvarande entréavgift 60 kr) 
Barn/ungdom under 15 år: fri entré (oförändrat) 
Årskort: 195 kr (nuvarande avgift 160 kr) 
Kulturarvskortet ger 50% rabatt på entréavgiften (oförändrat) 
Grupp om minst 10 personer: 60 kr/person (nuvarande entréavgift 50 kr) 
Entréavgift för grupper/bokade visningar: 
60 kr/person (nuvarande entréavgift 50 kr) 
Visningsavgift: 
Grupper t o m 25 personer: 800 kr (nuvarande entréavgift 600 kr) 
Större grupper delas in i mindre grupper. 
Grupper med 26-50 personer: 1 200 kr, delas i två grupper á 600 kr 
(nuvarande entréavgift 900 kr, delas i två grupper á 450 kr) 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-12-05 § 129 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna i 
förhållande till The Glass Factory höjs från och med april 2020 enligt förslag 
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____ 
 
Beslutsunderlag 
• BIN 2019-12-05 § 129 Höjning av entréavgifterna-The Glass Factory 
• The Glass Factory priser gällande 
• KF 2014-02-03 §13 Taxor-The Glass Factory och Kristallmuseet 
• KF 2016-06-13 § 60 Entréavgift The Glass Factory-Glasmuseet i Boda 

Glasbruk 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  anta föreslagna entréavgifter för de The Glass Factory att börja gälla från och  

med 2020-04-01. 
____ 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-03-30  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 22 Dnr KS/2020:98 
 
Kylanläggningar till äldreboende 
 
Sammanfattning  
Sommaren 2018 var väldigt varm med dagstemperaturer över 30 grader och 
tillsammans med höga temperaturer på nattetid så drevs innetemperaturerna på 
våra äldreboenden upp till väldigt besvärliga nivåer.  
 
Tekniska kontoret har av Socialförvaltningen och kommunchefen fått till uppgift 
att utreda möjligheter och kostnader för att kunna tillföra kyla till våra 
äldreboenden.  
 
Efter besök på samtliga boenden och diskussion med samtliga enhetschefer har 
följande behov kommit fram:  

• Samtliga boenden utom Esplanaden (särskilt boende) vill endast kyla 
gemensamma ytor. Esplanaden är ett undantag eftersom att det saknas 
gemensamma, där vill man kyla i lägenheterna.  

• Korttidsboendet på Esplanaden önskar endast portabel luftkonditionering 
då omsättning är hög och oftast är bara några boenden som nyttjas. Då får 
man en flexibilitet och lägenheten som har behov för stunden kyls.  

• Storegården önskar även solavskärmning till lägenheterna.  
 
För att tillgodose dessa behov och genom att titta på livscykelkostnad är den mest 
ekonomiskt fördelaktiga lösningen att kyla med luftvärmepump. Driften/underhåll 
kommer att vara dyrare på denna lösning men installationen är så avsevärt mycket 
lägre än andra alternativ så även när man tittar på lång sikt är den ekonomiskt 
fördelaktig.  
 
Kostnadsbedömning 
 
Anläggning  Pris  
Allégården 150.000:-   
Bjurbäcksgatan 20.000:-  (Förhöjd hyreskostnad/år) 
Ekebo 150.000:-   
Storegården 250.000:-   
Esplanaden 250.000:-   
Ökade elkostnader/år 40.000:-   

 
Total investeringskostnad: 800.000:-   
Totalt ökade driftkostnader/år: 60.000:-   

 
Denna investeringskostnad är avsevärt lägre än de medel som tilldelats för 
2019/20/21 (5.000.000:- ). 
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Dock har det framkommit att flera av boendena har andra bekymmer t. ex. 
ventilation och avlopp. Så vårt förslag är att man ändå väljer att lägga dessa 
pengar på andra fastigheter, t.ex. kompletterande fönsterbyte på Tallbacken 1, 
ombyggnad av ventilationssystem på Ekebo samt andra prioriterade områden. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-05 § 2  
att verka för att Teknik- och fritidsnämndens driftbudget ändras enligt 
ovanstående. 
att verka för att omfördela investeringsbudgeten för kylanläggningar enligt 
ovanstående. 
 
Beslutsunderlag 
• TFN 2020-02-05 protokollsutdrag § 2 Kylanläggningar till äldreboende 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  minska investeringsram för kylanläggning 2020 med 200 tkr samt 
 
att  minska investeringsram för kylanläggning 2021 med 1 mkr. 
____ 
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§ 23 Dnr KS/2020:89 
 
Esplanaden 8 (tidigare Tallbacken) – Fönsterbyte etapp 2 
 
Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen behöver nu ytterligare medel för att gå vidare med etapp 2 
gällande fönsterbytet på Esplanaden 8. I samband med fönsterbytet görs även 
sedvanligt underhåll på vissa delar av fasaden. Arbetet kommer innebära en viktig 
förbättring av verksamheternas arbetsmiljö samt att det innebär en energieffektivi-
sering dels på grund av mindre glasyta samt bättre isolervärde på de nya fönsterna.  
Vid besök på fastigheten kan man se tydligt att behovet är stort av ett byte. 
Verksamheten påtalar att vissa fönster släpper igenom regn och det känns tydligt 
vid vårt besök att det blåser rakt igenom på några ställen. Det har även 
förekommit fall där fönsternas låsanordning gått sönder och fönstret har trillat ner 
med risk för personskador, dessa har dock åtgärdats löpande men i dessa rum går 
det ej att vädra då fönsterna blir fast efteråt.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Vid utebliven investering löper det en stor risk för vattenskador med 
mögelangrepp som följd. Sådana skador är ofta kostsamma och innebär dyra 
saneringar och långa uttorkningsprocesser där lokalerna oftast inte går att 
användas under tiden.  
 
Kostnadsbedömning  
Tekniska förvaltningen har en kostnadsbedömning som ligger på 2.400.000 
kronor. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-05 § 4 
att verka för budgeten för befintligt investeringsprojekt utökas med ovanstående 
belopp.  
att omfördela kylanläggningsprojekt till ovanstående.  
 
Beslutsunderlag 
• TFN 2020-02-05 protokollsutdrag § 4 Tallbacken - fönsterbyte etapp 2 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  bevilja investering på 2,4 mkr för fönsterbyte på Esplanaden 8 under 2020 

samt 
 
att  minska ospecificerade investeringsanslag för 2020 med motsvarande belopp.  
____ 
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§ 24 Dnr KS/2020:77 
 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2020  
 
Sammanfattning  
Avgifterna i tillämpningsanvisningarna avser insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Emmaboda kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och 
omsorg som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett boendeform 
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-01-22 § 5 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun2020 
 
Socialnämnden beslutade 2020-01-22 § 5 
att med kännedom lägga informationen om tillämpningsanvisningar till avgifter 
för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 till handlingarna utan beslut i 
sak 
att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningarna till avgifter för 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  anta Tillämpningsanvisningarna till avgifter för socialförvaltningen 

Emmaboda kommun 2020. 
____ 
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§ 25 Dnr KS/2020:138 
 
Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2032 
 
Sammanfattning  
Vid diskussion i Kommunstyrelsen 2020-02-11 om mål för de kommande åren har 
ett övergripande mål att öka antalet boende i kommunen föreslagits; 
2032 skall Emmaboda kommun ha 11000 invånare, detta för att öka skattekraften 
och säkerställa kompetensförsörjningen till såväl kommunkoncern som företagen i 
kommunen. 
Ökad skattekraft skapar ökade ekonomiska valmöjligheter för kommunen och 
ökad inflyttning ger ett ökat urval och därigenom större sannolikhet att finna 
kompetent personal inom kommunen för både privata arbetsgivare och 
kommunkoncernen. För att kunna följa målarbetet och värdera resultat har således 
ett specifikt mål på 11 000 innevånare 2032 föreslagits. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna samt bolagen har att uppfylla 
Kommunfullmäktiges mål. Detta görs förslagsvis genom att 2-3 mål beslutas av 
kommunstyrelse, nämnderna och bolagen. 
 
Ett stort antal faktorer kommer att påverka vår möjlighet att nå 
Kommunfullmäktiges mål. För Kommunstyrelsens del diskuterades 
företagsklimat, uppdaterade detaljplaner, förändringar kollektivtrafik, trygghet, 
integration, arbetsmarknadsåtgärder mot arbetslöshet, jämställdhetsarbete har lyfts 
fram för att nämna några. I en öppen diskussion kring dessa områden framkom att 
fyra av dessa ansågs vara av extra stor vikt: 

• Företagsklimat 
• Kollektivtrafik 
• Översikts och detaljplaner 
• Integration 

De tre första kommer att kort analyseras nedan vad gäller mätbara mål. Integration 
är i nuläget kanske det hetaste politiska området av alla - nationellt, regionalt och 
kommunalt - och den är naturligtvis av stor betydelse även för Emmaboda 
kommuns framtid. Detta arbete bör ske inom de förvaltningar som har integration 
som en del av både dagligt arbete och långsiktig planering – Socialförvaltningen, 
Bildningsförvaltningen och Möjligheternas hus och där pågående 
arbetsmarknadsarbete enligt bland annat avtal med kommunstyrelsen. Det blir 
därför inte bäst resultat att i mål för Kommunstyrelsen ha specifika, mätbara mål 
för integrationen utan detta viktiga arbete bör vara en del av de berörda 
förvaltningarnas/nämndernas, bolagens målarbete. Kommunstyrelsen har här 
framförallt en samordnande uppgift. 
 
Företagsklimat: Företagsklimatet är av betydelse för att behålla verksamma 
företag i kommunen och för att öka antalet nyetableringar. Här har 
kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret en direkt utförande men också 
en samordnande roll för hur kommunens sammanlagda arbete kan bidra till ett 
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förbättrat företagsklimat. 
Mål: Emmaboda kommun topp tre i Kalmar läns rankning av företagsklimat 2028 
för att bli nummer ett senast 2032. 
(För närvarande används Svenskt Näringslivs ranking). 
 
Översikts och detaljplaner: Kopplingen mellan antalet innevånare och antalet 
bostäder på den öppna marknaden är uppenbar och Emmaboda kommun måste 
bryta den trend med låg nyproduktion som varit under ett antal år. Även 
företagsetableringar respektive möjlighet för i kommunen befintliga företag 
behöver tillgodoses. För att detta målarbete skall kunna intensifieras krävs 
ytterligare medel för framtagande av planer. Markkostnader inklusive planarbete 
och miljösanering ses ofta som investeringar. 
Mål: Ökning av antalet bostäder på den öppna bostadsmarknaden med 350 enheter 
fram till 2025 och totalt 800 nya boendemöjligheter fram till 2032.  
(för att tillgodose en förväntad befolkning på 11 000 innevånare) 
 
Kollektivtrafik: In- och utpendling är båda viktiga för att Emmaboda skall vara en 
naturlig plats för boende och/eller arbete. Möjligheten till kommunikation med 
närliggande orter (Nybro, Lessebo, Kalmar, Växjö och Karlskrona) såväl som med 
Malmö/Lund/Köpenhamn och Stockholm såväl dag som kvällstid kommer att öka 
i betydelse om Emmaboda skall kunna öka nyinflyttning, nyetablering och 
samtidigt behålla de som redan valt Emmaboda. Behov finns för två sena 
anslutningar från Nybro/Kalmar samtidigt som det görs en översyn av 
anslutningar till och från Öresundsregionen och Stockholmsregionen. Detta för att 
man skall kunna bo i Emmaboda men arbeta och använda sin fritid på annan plats 
med goda kommunikationsmöjligheter. För att detta mål skall kunna realiseras 
krävs en stor ekonomisk satsning och gedigen kommunikationsplan. 
 
Mål: Senast 2022-12-31 etablerat minst två sena anslutningar från Nybro/Kalmar 
samt förbättrade anslutningar till och från Emmaboda mot Öresundsregionen och 
Stockholm. 
 
Dessa nu diskuterade mål för Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret har 
informerats om på Arbetsplatsträff samt att kommunledningskontorets 
ledningsgrupp har diskuterat frågan och ställer sig bakom nu föreslagna mål. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse – Målarbete för Emmaboda kommun 2020-2031 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 27 
att  Emmaboda kommun ska senast år 2028 ha betyget 3,7 i sammanfattande 

omdöme i Svenskt Näringslivs rankning av näringslivsklimat, år 2032 ska det 
vara minst 4,4 

att  ökning av antalet bostäder på den öppna bostadsmarknaden med 350 enheter 
fram till 2025 och totalt 800 nya boendemöjligheter fram till 2032 

att  senast 2022-12-31 etablerat minst två sena anslutningar med tåg från 
Nybro/Kalmar, samt till 2028 tillskapat förbättrade anslutningar med tåg till 
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och från Emmaboda mot Öresundsregionen, Stockholm, Göteborg och 
Karlskrona  

____ 
 
Kommunstyrelseberedningen förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2020 till 2032 är att 

Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare år 2032. 
____ 
 
Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar tillägg i slutet av attsatsen med ”för ökad 
skattekraft till kommunen.” 
 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar bifall till Martin Henriksson (SD) tilläggsyrkande.  
 
Proposition 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin Henriksson (SD) 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att Martin Henriksson (SD) tillägg bifallits.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA 
 
att  Kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2020 till 2032 är att 

Emmaboda kommun ska ha 11 000 invånare år 2032 för ökad skattekraft till 
kommunen. 

____ 
 
Reservationer  
Jette Lehrmann Madsen (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 26 Dnr KS/2020:91, KS/2020:151, KS/2020:167 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
KS_2020_91-Medborgarförslag begränsa när det är tillåtet att använda 
fyrverkerier 
 
Motion Begränsing av mobiltelefonanvändgning i grundskolan 
 
Motion angående språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag  och motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 27 Dnr KS/2020:166 
 
Tillägg till kommunstyrelsens och nämnders reglemente, och 
kommunfullmäktiges arbetsordning gällande sammanträden på distans 
 
Sammanfattning 
Aktuellt ärende är inte berett av kommunstyrelsen eller kungjort och upptaget i 
föredragningslistan för kommunfullmäktige. Enligt 5 kap 33 § får brådskande 
ärende avgöras av kommunfullmäktige trots att det inte har beretts, om samtliga 
närvarande ledamöter är ense om beslutet.  
 
Coronavirusets spridning har aktualiserat frågan om möjligheten att delta på 
politiska sammanträden i Emmaboda kommun på distans. Kommunallagen anger i 
5 Kap. 16 § att Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses 
vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
 
Det stipuleras även att om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken 
utsträckning sådant deltagande får ske. 
 
I 6 kap. 24 § anges att Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det 
sätt som anges i 5 kap. 16 §.  En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
Bedömning  
Det finns i dagsläget verktyg för att genomföra digitala möten, exempelvis genom 
Teams.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Ekonomi 
Frågan kring teknisk utrustning kan kräva investeringar.  
____ 
 
Förslag till beslut 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga 
nämnder, samtliga beredningar, samtliga utskott och krisledningsnämnden i 
Emmaboda kommun får deltagande ske på distans, om särskilda skäl föreligger. 
 
att ordförande i respektive organ avgör om särskilda skäl föreligger. 
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att deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor, i enlighet med bestämmelser i kommunallagen. 
 
att ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunledningskontorets kansliavdelning. Vid särskilda 
skäl/händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordförande avgör 
om deltagande får ske på distans eller ej.  
 
att uppdra till Kommunstyrelsen att justera ”Arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Emmaboda” samt ”Reglementen för nämnder och styrelser i 
Emmaboda kommun”, enligt detta beslut. 
 
att uppdra till Kommunstyrelsen att utvärdera detta beslut och senast 2021-11-30 
föreslå Kommunfullmäktige att behålla, ändra eller upphäva detta beslut. 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
____ 
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