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§ 30 Dnr KS/2020:5 
 
Kommunledningen informerar  
 
Kommunchefen informerar 
Kommunens arbete med Coronasmittan Covid-19  
Ett mycket stort ansvar tas bland all personal som gör ett fantastiskt arbete.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 31 Dnr KS/2019:8 
 
Budgetuppföljning  

 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Svensson redogör för kommunens budget 2020 samt 
prognos. Även kommunens ekonomi har påverkats av coronaviruspandemin. 
 
Kommunens resultat för 2020 förväntas bli 5,3 mkr. Vilket är 12,6 mkr lägre än 
budgeterat. 
Nämnderna prognos visar en avvikelse på -9,4 mkr mot budgeterat. 
Bildningsnämnd redovisar -5,1 mkr och socialnämnden förväntas gå -6,3 mkr. 
Teknik- och fritidsnämndens prognos är ett överskott på 2,0 mkr. 
Kommunstyrelsen och bygg-och miljö redovisar en +- noll prognos. 
Finansförvaltningen beräknas ge -3,2 mkr i jämförelse med budgeterat främst 
beroende på lägre avkastning av KLP. 

 
Yrkande 
Johan Jonsson (C) yrkar följande att satser 
att anteckna informationen till protokollet 
att bildningsnämnden och socialnämnden till nästa sammanträde för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, inkomma med redovisning med hur 
nämnderna avser att ha budget 2020 i balans 
att bildningsnämnden och socialnämnden återkommande redovisar till 
kommunstyrelsen under hela 2020 åtgärder för att få budget 2020 i balans. 
 
Ordförande ställer frågan om alla tre att satserna samtidigt. 
En enig kommunstyrelse bifaller Johan Jonssons yrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
 
att uppdra till bildningsnämnden och socialnämnden till nästa sammanträde för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, inkomma med redovisning med hur 
nämnderna avser att ha budget 2020 i balans 
 
att bildningsnämnden och socialnämnden återkommande redovisar till 
kommunstyrelsen under hela 2020 åtgärder för att få budget 2020 i balans. 
____ 
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§ 32 Dnr KS/2019:394 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Gör om övergiven bollplan i Vissefjärda 
till nyttopark 
 
Sammanfattning  
Medborgarförslag har inkommit 2019-11-01 med förslaget att den övergivna 
bollplanen bakom gruppboendet ”Grönvägen” i Vissefjärda görs om till en 
nyttopark.  
 
Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
”Den så kallade fotbollsplanen är en grönyta som körs med slaghack 1-2 gånger 
per år och används inte till något annat än just grönyta på grund av alla 
vildsvinsskador.  
Om de kan utforma någon form av intresseförening tillsammans med 
samhällsföreningen och det gynnar det allmänna intresset så är förslaget bra.  
Området kan skapa fritidsintresse utan någon kostnad för kommunen.  
Konsekvensbeskrivning 
Positivt förslag med tanke på att ytan kommer till användning. Negativt om det 
drar till sig ännu mera vildsvin till området med omnejd.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gör om bollplanen  i Vissefjärda till nyttopark 
Bilaga 1. Nyttopark i Vissefjärda 
TFN 2020-03-04 protokollsutrdag § 9 Remiss-medborgarförslag gör om övergiven 
bollplan i Vissefjärda till nyttopark 
TFN 2020-03-04 bilagor § 9 medborgarförslag gör om övergiven bollplan i 
Vissefjärda till nyttopark 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-04 § 9  
att bevilja förslaget under förutsättning att: 
- Den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad 
- Verksamheten är en del av samhällsföreningen (sektion) med uttalad 

kontaktperson 
- En avvecklingsplan kan presenteras 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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att i enlighet med Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-03-04 § 9 bevilja  
Medborgarförslag att göra om övergiven bollplan i Vissefjärda till nyttopark under 
förutsättning att: 
- Den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad 
- Verksamheten är en del av samhällsföreningen (sektion) med uttalad 

kontaktperson 
- En avvecklingsplan kan presenteras 
 
att anse medborgarförslaget färdigbehandlat.  
____ 
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§ 33 Dnr KS/2019:365 
 
Besvarande av Motion – aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
 
Sammanfattning  
 Motion har inkommit 2019-10-07 med förslag  
att Emmaboda kommun beslutar att för egen del, men gärna tillsammans med 
andra kommuner i närområdet och andra intressenter, ta fram ett program, som 
syftar till att arbeta proaktivt mot den psykiska ohälsan i vår kommun samt  
verka för att skolhälsovården i Emmaboda kommun har screening av elevers 
psykiska hälsa som en del av hälsokontrollen som genomförs i ordinarie 
hälsoundersökningar 
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande. 
 
Nämndernas gemensamma synpunkter 
Motionen inbegriper en kommunövergripande frågeställning vilket kan ses som en 
uppgift för en folkhälsosamordnare i ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med. Detta då det uppdraget omfattar alla kommuninvånare som är berörda av 
psykisk ohälsa. Alla invånare har inte koppling till Bildnings- och 
Socialnämndens verksamheter. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
har svarat utifrån deras verksamheter vad gäller de förebyggande, främjande och 
åtgärdande insatser som görs gemensamt såväl som var för sig i respektive 
verksamheter.  
 
Det genomförs screening, kartläggningar, förebyggande och åtgärdande insatser 
för de yngre samhällsmedborgarna idag. Arbetet riktar sig mest till barn och unga 
från förskola till gymnasiet men kartläggning sker även i vuxenutbildningarna. 
Inom elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården) genomförs årligen 
hälsosamtal med eleverna från förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6, 
årskurs 8 samt årskurs 1 på gymnasiet.  
 
Det som har framkommit är att insatser i arbetet mot psykisk ohälsa inte finns i 
någon större utsträckning till vuxna och äldre brukare i kommunen. Om det finns 
riktade insatser till de vuxna i kommunen som inte har kontakt med socialtjänst 
eller äldreomsorg är okänt. Här behövs det ytterligare information och eventuellt 
en plan för det fortsatta arbetet för att öka den psykiska hälsan. Detta uppdrag bör 
ligga på kommunövergripande nivå.  
Det är av största vikt att arbeta drogförebyggande, främjande och 
åtgärdande på kommunövergripande plan riktat till både vuxna och barn, 
detta eftersom missbruk och/eller psykisk ohälsa påverkar både den enskilde 
brukaren och barn som finns i den vuxnes närhet. Idag finns inget aktivt 
kommunövergripande arbete i dessa frågor, då folkhälsosamordnartjänsten 
är vakant i dagsläget.  
Bildnings- och socialförvaltningarna vill uppmärksamma att en folkhälsosam-
ordnartjänst är viktig för det kommunövergripande arbetet i kommunen, i 
synnerhet gällande att arbeta proaktivt mot psykisk ohälsa hos enskilda i 
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kommunen som inte har bistånd eller i övrigt har någon kontakt med omnämnda 
förvaltningar i kommunen. 
Den viktigaste utgångspunkten för Emmaboda kommuns arbete med att motverka 
psykisk ohälsa är att aktivt delta i och bidra till att driva på arbetet inom ramen för 
den samverkan inom vården som sker tillsammans med Region Kalmar län och 
övriga kommuner i länet. Denna samverkan benämns som ”Länsgemensam 
ledning i samverkan” och omfattar socialtjänst, angränsande områden inom hälso- 
och sjukvården, samt skolan. Målsättningen är att samtliga som ingår i samarbetet 
ska långsiktigt förses med praktiskt verksamhetsstöd och utveckla sina arbetssätt. 
Mer konkret innebär det här att det är inom ramen för detta samarbete som 
överenskommelser, praktiska anvisningar och handlingsplaner tillsammans arbetas 
fram regelbundet av samtliga inblandade parter på flera viktiga områden. 
Däribland området psykisk ohälsa. 
Det är viktigt att sätta fokus på detta angelägna område. Genom att arbeta fram 
svaret, på motionen Aktivt arbete kring psykisk ohälsa, har en sammanställning 
arbetats fram, över vad bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redan gör 
och vad man behöver bli bättre på.  
Det upplägg som finns idag verkar redan i motionens anda och det är därför som 
bildnings- och  socialförvaltningarna föreslår bildnings- och socialnämnderna 
besluta att anta detta svar som sitt eget och föreslå att motionen anses besvarad. 
____ 

 
Beslutsunderlag 

• Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa  
• BIN 2020-02-13 § 6 Remiss - Motion angående aktivt arbete kring psykisk 

ohälsa 
• SN 2020-02-19 § 13 - Remissvar - Motion - Aktivt arbete kring psykisk 

ohälsa 
• Remissvar – Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
• Sammanställning –  Bildnings- och socialförvaltningarnas arbete kring 

psykisk ohälsa 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-02-13 § 6  
att göra tillägget av ordet ”screening” före ordet ”kartläggning i andra stycket i 
remissvaret 
att med denna ändring ta remissvaret som sitt eget  
att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anser motionen 
Aktivt arbete kring psykisk ohälsa som besvarad. 
 
Socialnämnden beslutade 2020-02-19 § 13 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet gällande 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbetet med psykisk ohälsa 
att anta, bildnings- och socialförvaltningens svar gällande – Aktivt arbete mot 
psykisk ohälsa, och betrakta det som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anser motionen 
Aktivt arbete kring psykisk ohälsa som besvarad. 
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet gällande 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbetet med psykisk ohälsa 
 
att göra tillägget av ordet ”screening” före ordet ”kartläggning i andra stycket i 
remissvaret 
 
att som eget yttrande anta, bildnings- och socialförvaltningens svar gällande 
Motion  – Aktivt arbete mot psykisk ohälsa samt  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 34 Dnr KS/2019:364 
 
Besvarande av Motion – Ge bättre förutsättningar för kommunjägare vid 
vildsvinsjakt 
 
Sammanfattning  
Motion har inkommit 2019-10-04 med förslag att ge kommunjägare bättre 
förutsättningar vid vildsvinsjakt.  
Förslag för att förbättra förutsättningarna är: 
• Att se över ersättningsnivåerna vid skyddsjakt som kommunjägare utför åt 

kommunen. 
• Att undersöka möjligheten att kommunen köper in mörkersikten som kan 

utlånas till kommunjägare vid behov 
• Att kommunen köper in mobila jakttorn för utlåning till kommunjägare att 
• använda när vildsvinsjakt ska genomföras i kommunens tätorter 
• Att se över om vi har kommunjägare i tillräcklig omfattning som kan och får 

genomföra skyddsjakt inom tätbebyggt område 
• Att det finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida vart man ska vända sig 

i frågor kring skyddsjakt i kommunens tätorter 
 
Motionen är remitterad till Bygg- och miljönämnden för yttrande.  
 
Bygg- och miljöenhetens synpunkter  
Att se över ersättningsnivåerna vid skyddsjakt som kommunjägare utför åt 
kommunen. 
Bygg- och miljönämnden tog 2017-02-14 BMN §21 beslut om arbetsrutiner och 
ersättning vid skyddsjakt. Dessa rutiner och ersättningsnivåer togs fram 
gemensamt tillsammans med skyddsjägarna. Detta beslut är fortfarande aktuellt. 
 
Att undersöka möjligheten att kommunen köper in mörkersikten som kan 
utlånas till kommunjägare vid behov. 
Mörkersikten får endast användas vid öppen terräng eller vid åtelplatser enligt 
jaktförordningen. Enligt uppgift har skyddsjägarna redan idag egna mörkersikten 
på sina vapen. 
 
Att kommunen köper in mobila jakttorn för utlåning tillkommunjägare att 
använda när vildsvinsjakt ska genomföras i kommunens tätorter.  
Problemet är att grisarna ej återkommer regelbundet, de kan visa sig en kväll för 
att sedan inte återkomma på kanske två till tre veckor.  
 
Då grisarna är skygga för ny uppsatt utrustning behöver utrustningen finnas på 
samma ställe en tid för att grisarna ska vänja sig, risken finns då för skadegörelse, 
att tornen stjäls samt att de finns tillgängligt för lekande barn.  
 
Ett ökat samarbete, en dialog mellan kommunjägare och jaktlagen utanför 
tätorterna är ett önskemål som kommer att förbättras.  
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Samtal har förts med en annan kommun som tillhandahåller mobila jakttorn till 
kommunjägare. Förutsättningarna ser helt annorlunda ut mellan den kommunen 
och vår kommun. Den kommunen har en väldigt stor öppen terräng inne i tätorten 
som grisarna håller till i. Kommunen kan då ha tornen uppsatta för en längre tid.  
Runt tätorterna, utanför detaljplanelagt område i Emmaboda kommun är det andra 
markägare som har jakträtten och på de markerna får kommunjägarna ej jaga.  
 
Att se över om vi har kommunjägare i tillräcklig omfattning som kan och får 
genomföra skyddsjakt inom tätbebyggt område  
Det finns idag 5 skyddsjägare med tillstånd av polisen som får avlossaskott inom 
detaljplanelagt område, bygg- och miljöenheten bedömer at tdet i dagsläget är 
tillräckligt. Skulle det visa sig att ett ökat behov uppstår av skyddsjägare får vi på 
bygg- och miljöenheten söka tillstånd för flerskyddsjägare. 
 
Att det finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida vart man ska vända 
sig i frågor kring skyddsjakt i kommunens tätorter 
Kommunjägarnas kontaktuppgifter ska ej finnas tillgängligt på kommunens 
hemsida, enligt önskemål från jägarna själva. All kontakt ska ske genom 
kommunen. Det finns redan idag information på kommunenshemsida hur man 
som fastighetsägare skyddar sin trädgård mot vildsvin. 
 
Sammanfattning av Bygg- och miljönämndens synpunkter 
Frågorna i remissen har diskuterats med kommunjägarna. Då vildsvin ska avlivas 
av klass 1vapen, får någon tullning av säkerheten aldrig någonsin ske. En kula kan 
gå flera kilometer långt och risken finns för rikoschetter.  
 
Fastighetsägare i tätorterna får vidtaga egna åtgärder för att säkra upp sin trädgård 
och därmed förhindrar att grisarna kommer in i trädgårdarna. Vildsvin trivs där det 
finns lättillgänglig föda. Viktigt är att inte låta fallfrukt ligga kvar på gräsmattan 
eller att fallfrukt och trädgårdsavfall tippas i närliggande skogspartier. Denna 
hantering lockar in vildsvinen i tätorterna.  
 
Vildsvin är besvärliga att jaga och problem med vildsvin finns överallt. 
Trafikolyckor ökar, lantbrukare/skogsägare får sina marker uppbökade och 
förstörda. Detta problem måste lösas med andra gemensamma förebyggande 
jaktinsatser utanför tätorterna. Detta problem är inget våra kommunjägare kan lösa 
inom detaljplanelagt område.  
 
Beslutsunderlag 
KS_2019_364-Motion ge kommunjägare bättre förutsättningar vid vildsvinsjakt 
2020-02-17 BMN § 13 
Arbetsrutiner och ersättning vid skyddsjakt BMN § 21 2017-02-14  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-02-17 § 13 
att ta detta yttrande som sitt eget och skicka det till kommunledningskontoret.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i enlighet med  Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-17 § 13 som eget 
yttrande besvara Motion att ge bättre förutsättningar för kommunjägare vid 
vildsvinsjakt  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 35 Dnr KS/2019:344 
 
Årsredovisning Interkontroll Kommunstyrelsen 2019 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningarna av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga verksamheter som bedrivs i nämnd och 
kommunala bolag.  
 
Kommunstyrelsen har bl.a. valt att varje år uppdra till nämnder och bolag att 
inkomma med in årsplan för den interna kontrollen. Arbetet med planen ska följas 
upp och redovisas under samma månader (oktober och mars om inget annat 
bestäms) som kommunens årsredovisning redovisas.  
 
Verksamheterna ska följa upp det interna arbetet. I internkontrollplanen anges vad 
som ska kontrolleras, vem som följer upp, vem som tar emot rapporten samt 
frekvens. Eventuella avvikelser skall rapporteras och åtgärdas. Delegat får inte 
ensam kontrollera sitt ”eget” moment. 
 
Målsättningen är att detta skall öka kvaliteten på verksamheten men också 
medvetenheten om verksamhetens mål, rutiner och handlingsplaner m.m. 
 
År 2013 startade kommunens arbete med den interna kontrollen som en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
KS Internkontroll 2019 - slutredovisning 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna kommunstyrelsens årsredovisning av interkontroll 
2019. 
____ 
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§ 36 Dnr KS/2019:343 
 
Årsredovisning Interkontroll Bildningsnämnden 2019 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningarna av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga verksamheter som bedrivs i nämnd och 
kommunala bolag.  
 
Kommunstyrelsen har bl.a. valt att varje år uppdra till nämnder och bolag att 
inkomma med in årsplan för den interna kontrollen. Arbetet med planen ska följas 
upp och redovisas under samma månader (oktober och mars om inget annat 
bestäms) som kommunens årsredovisning redovisas.  
 
Verksamheterna ska följa upp det interna arbetet. I internkontrollplanen anges vad 
som ska kontrolleras, vem som följer upp, vem som tar emot rapporten samt 
frekvens. Eventuella avvikelser skall rapporteras och åtgärdas. Delegat får inte 
ensam kontrollera sitt ”eget” moment. 
 
Målsättningen är att detta skall öka kvaliteten på verksamheten men också 
medvetenheten om verksamhetens mål, rutiner och handlingsplaner m.m. 
 
År 2013 startade kommunens arbete med den interna kontrollen som en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
BIN 2020-02-13 § 5 Internkontrollplan 2019 – slutredovisning 
BIN Internkontroll 2019 - slutredovisning 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna bildningsnämndens årsredovisning av interkontroll 
2019. 
____ 
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§ 37 Dnr KS/2019:343 
 
Årsredovisning Interkontroll Teknik- och fritidsnämnden 2019 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningarna av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga verksamheter som bedrivs i nämnd och 
kommunala bolag.  
 
Kommunstyrelsen har bl.a. valt att varje år uppdra till nämnder och bolag att 
inkomma med in årsplan för den interna kontrollen. Arbetet med planen ska följas 
upp och redovisas under samma månader (oktober och mars om inget annat 
bestäms) som kommunens årsredovisning redovisas.  
 
Verksamheterna ska följa upp det interna arbetet. I internkontrollplanen anges vad 
som ska kontrolleras, vem som följer upp, vem som tar emot rapporten samt 
frekvens. Eventuella avvikelser skall rapporteras och åtgärdas. Delegat får inte 
ensam kontrollera sitt ”eget” moment. 
 
Målsättningen är att detta skall öka kvaliteten på verksamheten men också 
medvetenheten om verksamhetens mål, rutiner och handlingsplaner m.m. 
 
År 2013 startade kommunens arbete med den interna kontrollen som en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
TFN 2020-03-04 protokollsutdrag § 11 Slutrapport av internkontrollplan 
TFN 2020-03-04 bilaga slutrapport internkontrollplan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna teknik- och fritidsnämndens årsredovisning av 
interkontroll 2019. 
____ 
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§ 38 Dnr KS/2020:83 
 
Översyn av integrationsenheten i Emmaboda kommun 
 
Sammanfattning  
Kommunledningskontoret fick i uppgift att ta in extern granskning av 
Integrationsenhetens hantering av inköp för ensamkommande ungdomar. 
Ernst and Young fick uppdraget att göra en översyn. 
 
Syftet med utredningen var att granska Integrationsenhetens inköpsrutiner och 
bedöma om policyer och upphandlingsreglemente har följts samt ge en 
nulägesbild av hur Integrationsenhetens inköpsrutiner ser ut och följs idag. 
 
Förutom att granska ovan ges även synpunkter och förslag på hantering och 
eventuella förbättringsåtgärder för framtiden. 
Granskningen bygger på underlag från intervjuer samt en stickprovsundersökning.  
 
Kommunledningskontoret har inkommit med synpunkter på rapporten som 
lämnats in av Ernst and Young 
” Emmaboda kommun anser att rapporten inte håller måttet och inte uppfyller vad 
som efterfrågats i upphandling och vid uppstartsmöte samt att överlämnade 
synpunkter i samband med sakgranskning inte har beaktats.  

• Vi anser att 4 av 5 slutsatser i rapporten är felaktiga. Vilket vi påpekat 
tidigare. 
o Ramavtal för inköp av bland annat livsmedel bör skapas för att 

undvika onödigt höga kostnader. 
Sedan våren 2019 finns det avtal för livsmedelsinköp hos våra ”lokala 
butiker” för de inköp som våra ordinarie livsmedelsavtal inte täcker. 

o Ett dokument bör upprättas eller införskaffas från Region Kalmar, 
som visar hur tolktjänster ska anropas. 
Det finns tydligt dokumenterat och utlagt på intranätet hur tolktjänster 
ska genomföras.  

o Det bör framgå tydligt mellan vilka datum upphandlade kontrakt 
gäller. Annars riskerar kontrakt att användas trots att de löpt ut 
och/eller att kontrakt inte har slutdatum och således inte kan 
upphandlas och förhandlas om regelbundet. 
Det framgår i vårt avtalsregister vilka avtalstider som gäller, och vid 
nya avtal läggs alltid all information om vad som gäller för det nya 
avtalet ut på vårt intranät. 

o Det bör säkerställas att samtliga upphandlingsregelverk efterlevs. 
Det finns idag tydliga rutiner för hur inköp ska ske, alla som har rätt 
att göra dessa är utsedda av sina chefer och alla ska gå på den 
information som inköpssamordnaren håller flera gånger/år och har 
gjort under senaste 3 åren.  

• Den granskning som skulle göras av hur bl.a. rekvisitioner använts och ska 
användas inom intigrationsenheten saknas.  

 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-04-07 17 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Översyn integrationsenheten 28 feb 2020 
KS_2020_83-Svar till Ernst & Young AB 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna information kring översyn av integrationsenheten i 
Emmaboda kommun. 
____ 
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§ 39 Dnr KS/2020:187 
 
Årsredovisning 2019 Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
 
Sammanfattning  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbunds-styrelse som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla 
årsredovisningen. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
årsredovisning 1 januari - 31 december 2019.  
 
Resultatet för 2019 uppgick till -444 tkr, vilket är -759 tkr sämre än budget och 
det uppfyller därmed inte balanskravet. Den största negativa avvikelsen står 
personalkostnader för och här är det framför allt deltidsbrandmännen som kostat 
mer än budgeterat. Dels beror avvikelsen på de nya ersättningsnivåerna i RiB19-
avtalet och dels har budgeten inte tagit höjd för kostnaderna som de nya 
utbildningskraven för deltidsbrandmännen inneburit. 
En balanskravsavstämning har gjorts och minusresultatet kan täckas genom 
budgetöverskott. Budget 2020 är 980 tkr och balanskravsresultatet är -924 tkr  
 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås kommer lämna 
revisionsberättelse avseende årsredovisning 2019 inför Kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.                                                                                                                                 
Årsredovisning Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2019  
 
Yrkanden  
Bo Sunesson (C) yrkar  
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
____  
  
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
  
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att fastställa årsredovisning 1 januari - 31 december 2019 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.  
 
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 ____  
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§ 40 Dnr KS/2020:188 
 
Förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 
 
Sammanfattning  
Räddningstjänstförebundet har inkommit med förlag till Förändring av taxor för 
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 
Den taxekonstruktion som kommunen har idag täcker inte de kostnader som 
organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen 
inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LSBE utan kan välja att helt eller delvis 
skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att verksamheten till större 
del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och avgifterna 
höjas.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll200302  
Tjänsteskrivelse förändring av tillsyn och tillståndstaxa LSO och LBE RFET 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
samt 
 
att de nya taxorna börjar gälla från och med den 1 maj 2020. 
____ 
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§ 41 Dnr KS/2020:123 
 
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel - 2020 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har inkommit med förslag på nya avgifter gällande 
kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria 
läkemedel  
Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun beslutade 2017-12-18 att anta 
avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel samt att följa Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
Socialnämnd och Kommunfullmäktige informeras årligen om ändringar 
avseende dessa avgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens alkoholhandläggare har inkommit med avgiftsändringar, enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), gällande handläggning utifrån 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 2020. 
 
Beslutsunderlag 
SN § 12 - Avgifter för kommunens arbete enligt AL, TL och Lagen om 
receptfria läkemedel 2020  
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel 2020 

 
Socialnämnden beslutade 2020-02-19 § 12  
att med kännedom lägga avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel, till protokollet,  
att översända avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) 
angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria 
läkemedel till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna nya Avgifter för kommunens arbete enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel - 2020 till 
protokollet. Avgiftsändringen beräknas utifrån Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). 
____ 
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§ 42 Dnr KS/2020:189 
 
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2020 
 
Bakgrund  
Inför varje års bolagsstämmor skall en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  
 
Ärendets beredning  
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo-Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson, KF:s vice ordförande, Anette Strömblad, kommunchef och Anders 
Svensson, ekonomichef har arbetat fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsemötet den 
7 april och i kommunfullmäktige 27 april. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Det nya ägardirektivet kan medföra ändringar i respektive bolagsordningar. Dessa 
ändringar ska genomföras vid 2020 års ordinarie bolagsstämmor.  
 
Beslutsunderlag 
Nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen 2020. 
Tjänsteskrivelse.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen 2020. 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar att återremittera ägardirektivet till Kommunstyrelsen och 
dess presidium för vidare hantering. 
 
En enig kommunstyrelse bifaller Johan Jonssons (C) yrkande.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ägardirektivet till Kommunstyrelsen och dess presidium för 
vidare hantering. 
____ 
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§ 43 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 2020-02-28 
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. 

1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 
 
2018: 6 st. Ett ej besvarat. Inväntar mätningsrapport från TFN. 

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  
att verkställa förslagen enligt förslagen. 

2019: 6 st. 4 Ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 

 
2020:  1 Ej besvarad 
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Antal inkomna Motioner 2013 till och med 2020-02-28 
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. 3 ej besvarade. 1 återremiss till Energi. 
 
2019:   6 st. 6 ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
 
2020:   1 st. 1 ej besvarad. Finns tid att besvara inom ett år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - balansrapport per den 28 februari 2020 
Motion – balansrapport per den 28 februari 2020 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anteckna anmälan av kommunfullmäktige ej slutligt behandlade motioner och 
medborgarförslag per 2020-02-28 till protokollet. 
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§ 44 Dnr KS/2017:503 
 
LUPP 2018 
 
Sammanfattning 
Emmaboda kommun har sedan 2009 deltagit i MUCF undersökning LUPP, Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken.  
Undersökningen kan genomföras varje år men i Kalmar län har vi valt vart tredje 
år och i samverkan i länet som samordnas av Kommunförbundet Kalmar län.  
Enkäten omfattar 5 områden och rör alla delar som berör ungdomars situation i 
samhället och deras uppväxt. De 5 områdena är Fritid, Skola, Delaktighet och 
inflytande, Trygghet, Hälsa och Arbete och Framtid 
Enkäten besvaras av elever i årskurs 8 grundskolan och årskurs 2 gymnasiet. 
Kommunens övergripande arbetsgrupp Barn och unga har uppdraget att 
genomföra och arbeta med LUPP. 
 
Totalt har 143 elever svarat på undersökningen. I årskurs 8 har 90 % svarat, 87 av 
97 elever och på gymnasienivå årskurs 2 är det 67 % elever som svarat. 
På gymnasiet sorteras eleverna utifrån boendekommun och inte utifrån skola. Det 
innebär att det inte finns aktuell information om urvalsstorleken och därför kan 
inte svarsfrekvensen redovisas för den åldersgruppen 
Kommunförbundet i Kalmar län har anlitat Enkätfabriken för att ta fram rapporter 
för respektive kommun men även en gemensam för de kommuner som medverkar 
i samverkan. 
 
Genomförda aktiviteter 
LUPP undersökningen genomfördes under skoltid med hjälp av mentorerna för de 
olika klasserna.  
Enkätfabriken har genom Kommunförbundet uppdragits att ta fram rapporter för 
varje enskild kommun samt en länsrapport.  
Enkätfabriken har presenterat Emmabodas rapport för årskurs 7-9  och gymnasiet 
årskurs 1-2.  
Mentorerna har genomfört klassdiskussioner där eleverna har kunna berätta hur de 
såg på resultatet och redovisningen som Enkätfabriken redovisade.  
En dialog mellan politiker och elever har genomförts 9 december 2019. 
Diskussionstråden var trygghet, hälsa och demokrati. En sammanställning finns 
med i detta underlag. 
 
Framtida aktiviteter 
Vi kan se att tryggheten förbättrats i Emmaboda kommun medan hälsa är fortsatt 
ett viktigt område som behöver prioriteras. Betydligt fler flickor än pojkar svara 
att de kommer att vidareutbilda sig efter gymnasiet.  Det är ungefär lika många 
tjejer i procent som säger att de ska läsa vidare efter gymnasiet som säger att de 
kommer flytta från kommunen.  
Här under finns beskrivet områden som vi anser behöver belysas och arbetas 
vidare med för att förbättra ungas situation i deras uppväxtmiljöer.  
Många flickor känner sig stressade men även fler pojkar upplever en ökad stress 
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vilket i sin tur kan vara en faktor som gör att elever har mer ont i huvudet och i 
magen samt känner sig nedstämda och har svårt med sömnen. 
Pojkarna tycker att våldet har ökat medan både flickor och pojkar svarar att det 
förekommer trakasserier, rasism och mobbing.  
Emmabodas ungdomar är intresserade av politik, samhällsfrågor i allmänhet och 
vad som händer i andra länder. Intresset ökar generell med åldern. Deras 
upplevelse att kunna påverka är inte särskilt stor men det är över 30 % som svarar 
att de vill vara med och påverka i frågor som rör din kommun. 
Tryggheten i hemmet har ökat jämfört med undersökningen 2015 och ligger 
mellan 91 – 100 %. 
Omkring eller över 80 % är nöjda med lärarna, elevhälsan, tillgången till datorer 
och möjlighet att få extra hjälp. Gymnasieungdomarna nöjdare än 
högstadieungdomarna vad gäller de flesta frågor som rör skolan. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Arbetsgruppen kommer göra uppföljning av nämndernas arbete som görs utifrån 
Lupp 2018 och det material som är framtaget tillsammans i dialog med, elever, 
politiker och berörd skolpersonal. 
 
Beslutsunderlag 
LUPP rapport 2018 Emmaboda kommun 
LUPP rapport 2018 Kalmar län 
Sammanställning av arbetet med ungas situation i samhället – LUPP 2018 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till samtliga nämnder att aktivt arbeta för ett förbättrat resultat utifrån 
Lupp 2018 samt 
 
att uppdra till nämnderna att delta i återrapportering till uppföljning som kommer 
genomföras hösten 2020 och våren 2021 att användas för analys och 
jämförelseunderlag till kommande Lupp undersökning hösten 2021. 
____ 
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§ 45 Dnr KS/2019:238, KS/2019:392, KS/2019:319 
 
Val av ledamöter till de kommunala råden 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 125 
att inrätta följande nya råd: Ungdomsråd, Bygderåd, Föreningsråd  
att anta reglemente för Kommunala pensionärsrådet, Kommunala 
tillgänglighetsrådet samt reglemente för Näringslivsråd, Ungdomsråd, Bygderåd 
samt Föreningsråd 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente - Kommunala Pensionärsrådet 
Reglemente - Kommunala Tillgänglighetsrådet 
Reglemente – Näringslivsrådet 
Reglemente – Ungdomsråd 
Reglemente – Bygderådet 
Reglemente – Föreningsrådet 
Förslag till val från EmmabodaAlliansen 
Förslag till val från Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
Förslag till val från Sverigedemokraterna 
____ 
 
Kommunstyrelsen förrättar val av ledamöter råd för råd.  
 
Val till Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja följande ledamöter till Kommunala pensionärsrådet: 
Ordförande Göran Andersson (C), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf. Jan Karlsson (S), platsen tillsätts från Socialnämnden 
Ledamot Jan-Olof Jäghagen (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Stefan Nyström (M), platsen tillsätts från Socialnämnden 
Ledamot Charlotte Andersson (SD), platsen tillsätts från Socialnämnden 
  
Ersättare Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen  
Ersättare Marie-Louise Eddegård (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Birgitta Gahlin (BA), platsen tillsätts från Socialnämnden 
Ersättare Stefan Focic (M), platsen tillsätts från Socialnämnden 
Ersättare Gullvi Dahlöf (S), platsen tillsätts från Socialnämnden 
____ 
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Val till Kommunala Tillgänglighetsrådet 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja följande ledamöter till Kommunala tillgänglighetsrådet: 
Ordförande Gull-Britt Hellborg (KD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf. Eva Regin Johnston (M), platsen tillsätts från Socialnämnden 
2:e vice ordf. Annika Karlsson (S), platsen tillsätts från Teknik- och 
fritidsnämnden 
Ledamot Kickie Norrby (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Stefan Marcelius (SD), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
 
Ersättare Charlotte Andersson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Stig-Ove Andersson (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Anne Gustavsson (KD), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ersättare Göran Eriksson (C), platsen tillsätts från Socialnämnden 
Ersättare Anders Fransson (S), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
____ 
 
Val till Kommunala Näringslivsrådet 
Förslag fån EmmabodaAlliansen: 
Ordförande Johan Jonsson (C), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen  
1:e vice ordf. Torgny Karlsson (KD), platsen tillsätts från Teknik- och 
fritidsnämnden 
2:e vice ordf. Günter Villman (M), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ledamot Bo Eddie Rossbol (BA), platsen tillsätts från Bygg- och miljönämnden 
 
Ersättare Sten Olof Johansson (M), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Kent-Göran Karlsson (BA), platsen tillsätts från Bygg- och 
miljönämnden 
 
Förslag från Socialdemokraterna: 
2:e vice ordf. tilldelas Socialdemokraterna , platsen tillsätts från 
Bildningsnämnden 
Ledamot Maria Ixcot Nilsson (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
 
Ersättare Per Adolfsson (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Simon Petersson (S), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
 
Förslag från Sverigedemokraterna: 
Ledamot Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
 
Ersättare Bo Mårtensson (SD), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på val av 2:e vice ordförande till Kommunala 
näringslivsrådet. 
EmmabodaAlliansens förslag att 2:e vice ordf. tilldelas Moderaterna mot 
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Socialdemokraterna förslag att 2:e vice ordf. tilldelas Socialdemokraterna. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit EmmabodaAlliansens förslag att 
2:e vice ordf. i Kommunala näringslivsrådet tilldelas Moderaterna. 
 
Votering begärs  
Ja för EmmabodaAlliansens förslag 
Nej för Socialdemokraternas förslag 
Utfall votering Ja 7 st, Nej 6 st 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja följande ledamöter till Kommunala näringslivsrådet: 
Ordförande Johan Jonsson (C), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen  
1:e vice ordf. Torgny Karlsson (KD), platsen tillsätts från Teknik- och 
fritidsnämnden 
2:e vice ordf. Günter Villman (M), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ledamot Maria Ixcot Nilsson (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Bo Eddie Rossbol (BA), platsen tillsätts från Bygg- och miljönämnden 
 
Ersättare Sten Olof Johansson (M), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Per Adolfsson (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Simon Petersson (S), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ersättare Bo Mårtensson (SD), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
Ersättare Kent-Göran Karlsson (BA), platsen tillsätts från Bygg- och 
miljönämnden 
____ 
  
Val till Kommunala Ungdomsrådet 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja följande ledamöter till Kommunala ungdomsrådet: 
Ordförande Bo Sunesson (C), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf. Sara Magnusson (M), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
2:e vice ordf. Jarkko Pekkala (S), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
Ledamot Charlotte Andersson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Dragan Pavlovic (S), platsen tillsätts från Socialnämnden 
 
Ersättare Jenny Rydberg (C), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Dianne Meijer (BA), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ersättare Lotta Lejon Stenberg (S), platsen tillsätts från Socialnämnden 
Ersättare Niklas Hult (S), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
____ 
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Val till Kommunala Bygderådet 
Förslag från EmmabodaAlliansen: 
Ordförande Anja Karlsson Granlund (BA), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Rune Magnusson (C), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
 
Ersättare Sten Olof Johansson (M), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
 
Förslag från Socialdemokraterna: 
1:e vice ordf. tilldelas EmmabodaAlliansen. 
Ledamot från Teknik- och fritidsnämnden tilldelas Socialdemokraterna 
 
Ersättare från Teknik- och fritidsnämnden tilldelas EmmabodaAlliansen 
 
Ersättare Flemming Jörgensen (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
 
Förslag från Sverigedemokraterna: 
Ledamot Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Charlotte Andersson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på EmmabodaAlliansens förslag på platsfördelning 
till Kommunala bygderådet mot Socialdemokraternas förslag på platsfördelning 
till Kommunala bygderådet. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit EmmabodaAlliansens förslag på 
platsfördelning till Kommunala bygderådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja följande ledamöter till Kommunala bygderådet: 
Ordförande Anja Karlsson Granlund (BA), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf. Anders Fransson (S), platsen tillsätts från Teknik- och 
fritidsnämnden 
2:e vice ordf. Per Adolfsson (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Rune Magnusson (C), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
 
Ersättare Sten Olof Johansson (M), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Flemming Jörgensen (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Charlotte Andersson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Annika Karlsson (S), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
Ersättare Vakant (S), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
____ 
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Val till Kommunala Föreningsrådet 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja följande ledamöter till Kommunala föreningsrådet: 
Ordförande Leif Karlsson (M), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf. Niclas Banersson (C), platsen tillsätts från Teknik- och 
fritidsnämnden 
2:e vice ordf. Simon Petersson (S), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ledamot Marie-Louise Eddegård (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Martin Henriksson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ledamot Rune Magnusson (C), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
 
Ersättare Mats Bjartling (BA), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Dragan Pavlovic (S), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Charlotte Andersson (SD), platsen tillsätts från Kommunstyrelsen 
Ersättare Jenny Rydberg (C), platsen tillsätts från Bildningsnämnden 
Ersättare Teija Karlsson (M), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
Ersättare Jarkko Pekkala (S), platsen tillsätts från Teknik- och fritidsnämnden 
____ 
 
Reservation  
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Kickie Norrby(S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Socialdemokraternas förslag i de delar som inte bifallits. 
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§ 46 Dnr KS/2018:401 
 
Med anledning av COVID-19 GAS 2020 fortsättning av projekt.  
 
Bakgrund 
Organisationen Glass Art Society (GAS) är en organisation vars syfte är att främja 
fram glasets betydelse på olika sätt. De har sitt huvudkontor i Seattle och har fem 
anställda samt en arbetande styrelse bestående av 19 personer från hela världen. 
 
GAS har ca 2 000 medlemmar från 40 länder och anordnar årligen sedan 1971 
denna internationella konferens.  
 
GAS anordnar glaskonferenser över hela världen och senast beslutade de att 
arrangera en omfattande glaskonferens i Glasriket, dvs. i Kronobergs och Kalmar 
län.  
 
Syftet med GAS-konferensen är att främja glasets utveckling, engagera designer, 
konstnärer och samlare, visa på innovationer och ny teknik inom området samt 
bygga nätverk. Evenemanget blir också ett forum för information, 
kompetensutveckling och diskussion inom området. Konferensen 2018 hölls i 
Italien och genomförs 2019 i USA. 
 
2018-11-30 inkom Kulturparken med en ansökan om medfinansiering om 150 000 
kronor för genomförande av fas 2, hösten 2019 och våren 2020. Ärende 
2018:2901.  
 
2018-12-04 Ärende 2018/401 § 174, beslutade KS att bifalla ansökan om 
medfinansiering på 150 000 kronor till Glas Art Society GAS konferens 2020. Att 
medel skulle tas ur konto kommunstyrelsen till förfogande.    
 
2020-03-23 inkom projektägaren Destination Småland med en förfrågan om 
förlängning av projektet GAS 2020 ärende: 2020:540. Ta del av förslaget nedan. 
 
Nuläge 
Konferensen GAS 2020 är inställd och ett beslut kring eventuell fortsättning av 
projektet GAS 2020 ska nu tas. AB Destination Småland har fått i uppdrag av 
styrgruppen att förbereda ett eventuellt sådant uppdrag. 
 
Projektledaren Helena Collin påbörjade sitt arbete med GAS2020 i september 
2019 och har en anställning fram till den 26 juni 2020. Under projektets tid har ett 
uppbyggnadsarbete genomförts främst genom personliga kontakter med de företag 
och organisationer som engagerat sig i konferensen. Detta handlar om 
diskussioner kring vilka vinster som finns i att glasriket skulle stå som värd för 
världens största glaskonferens och vad den enskilda aktören kunde visa upp och 
engagera sig med. Alla hade med sig att detta var en stor Möjlighet att ha som 
startskott för att utveckla glasriket och dess näringar. 
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Förslag från projektägaren AB Destination Småland 
Glass Art Society planerar att arrangera nästa konferens utanför USA:s gränser 
närmast våren 2023. Det finns en möjlighet att Sverige och Glasriket kan 
direktkvalificera sig till att vara värdplats. Detta är ett beslut som tas av GAS 
internationella styrelse och av de svenska projektägarna om intresse finns. 
 
För att inte det arbete som har genomförts inom projektet ska gå förlorat 
dokumenteras hela arbetsprocessen både utifrån vinsterna och engagemanget från 
aktörerna i Glasriket såsom de mer praktiska förberedelserna inför konferensen. 
Denna dokumentation kommer att utmynna i en manual som kan tas fram om 
möjligheten uppkommer att få anordna GAS-konferensen i Glasriket. 
Bilagor till manualen kommer att vara avtal, upphandlingar och kontaktlistor. 
Manualen kommer att översättas till engelska för att kommunikationen med 
organisationen GAS kommer att vara så smidig som möjligt. 
 
Begreppet ”hemester” eller ”staycation” kan komma att bli en räddare för 
besöksnäringen i Glasriket i år och därför är marknadsföringsinsatser för Glasriket 
gentemot den svenska marknaden av stor vikt.  
 
Glasriket AB är viktig för att stärka marknadsföringen gentemot den svenska 
marknaden. I den totala kvarvarande budgeten för GAS för man över medel på 
100 000 sek till Glasriket AB för marknadsföring det skulle ge fördelar för 
Glasriket med omnejd.  
 
Vidare är förslaget att projektet erbjuder de aktörer som engagerat sig i GAS2020 
hjälp med affärsutveckling, utvecklingskontakter, finansieringskontakter och 
möjlighet att få hjälp finansiellt med marknadsföring eller digitala 
utvecklingsinsatser.  
Detta föreslås att ske nu under april och maj. Den finansiella delen uppgår till  
25 000–50 000 sek per aktör och är direkt till kopplat till marknadsföring eller 
digital utveckling. 
 
Projektet vänder sig till de 33 aktörer (17 hotell och 16 glasbruk/aktivitetsföretag) 
som alla har engagerat sig och lagt tid på projektet. De hotell som haft bokningar 
av projektet har möjlighet att dra nytta av projektet om de gör en 
marknadsföringsinsats tillsammans med ett besöksmål i Glasriket. 
 
AB Destination Småland tar fram direktiv för projektet och kommunicerar ut detta 
till de olika aktuella aktörerna. Det administrativa arbetet görs av projektledaren 
vilket även innebär framtagande av alla underlag för beslut i den grupp som 
godkänner den finansiella hjälpinsatsen. Beslutsgruppen kan bestå av delar av 
eller hela styrgruppen för GAS2020. 
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Projektbudget 
 

 
 
Med anledning av ovanstående bakgrund 
Informationsavdelningen/Kommunledningskontoret berett ärendet och analyserat 
AB Destination Smålands förslag och kommit fram till följande: 
 
– Det är bra om vi kan nyttja de resurser som finns projektet. Särskilt i det rådande 
läget. Besöksnäringens företag blöder och behöver all hjälp den kan få.   
 
– Förutom det arbetat som vi gör i Glasriket, länets kluster och företagslotsarna så 
kan vissa delar i förslaget bli ett bra komplement där det även finns ekonomiska 
resurser. 
 
– Ur det arbete som hittills gjorts så föreslår man att ta fram en manual som kan 
används vid en eventuellt GAS 2023 men som också kan användas när vi planerar 
större aktiviteter i framtiden. Ett verktyg som vi säkert kan implementera även 
inom andra områden.  
 
– Hemester är högaktuellt nu, vi pratar om det i alla våra forum för 
besöksnäringen.  
Konceptet kräver en ordentlig omställning, och en mängd nya 
marknadsföringsinsatser med en helt ny profil behöver tas fram. Samtidigt 
behöver man ta i beaktande att vi har en pandemi att ta hänsyn till som också 
behöver finns med i kommunikationen. 
Delen som beskriver medel för marknadsföring till aktörerna bör därför ligga i en 
gemensam pott där AB Destination Småland marknadsför hela området. Dels för 
att erhålla största möjliga utväxling av marknadsföringen och för att så många 
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aktörer som möjligt ska kunna få del av insatsen. Att stödja en enskild aktör är 
inte aktuellt.  
 
– Den digitala utvecklingen; i Smålandssamarbetet har vi just nu ett treårigt 
projekt med syfte att öka den digitala mognaden hos våra företag med utgångsläge 
från vad de står idag. Det projektet täcker behoven som finns kring digitalisering. 
Lägg därför över den delen av kostnaden på den gemensamma marknadsföringen.  
 
– 33 aktörer. Här kan vi lägga krutet på marknadsföringen. Alla de 17 hotellen 
finns i Växjö/Kalmar och ett i Kosta. Här ska vi i så fall få med våra mindre 
boenden i Glasriket.  
 
– I det intensiva arbetet med konferensen har endast två företag deltagit från vår 
kommun, The Glass Factory och Johansfors Gallery (de har koppling till glas). 
Ska projektet fortsätta så förutsätter vi att alla typer av företag ska med. Här kan 
man göra en direktkoppling till projektet Glasriket på tillväxt och dess företag.   
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av beslut 2018/401 § 174, besluta bifalla att återstoden av 
summa på 93 750 kr av ursprungssumman av 150 000 kr vilken inkluderas av den 
totala budgeten 1 187 500 kr ska används enligt kommunledningskontorets förslag   
 
att detta beslut gäller under förutsättning att samtliga inblandade aktörer tillstyrker 
förslaget 
____ 
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§ 47 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
 
M1 4-2020-SIGN-Ok E-hälsa 
M1 från SKRs styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för 
genomförande av Vision ehälsa 2025 
M2 3-2020-SIGN-OK Äldreomsorg 
M2 från SKRs styrelse om Överenskommelse om äldreomsorg-teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus 
M3 Styrelseprotokoll EMFAB 2020-02-27 
M4 Verksamhetsrapport Konsumentvägledning 2019 Emmaboda kommun 
M5 Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-01-16 
M6 Kommunutmaningar 
M6 WWFs utmaningar till svenska kommuner infor EARTH HOUR 2020 
M7 Cirkulär 20_12 
M7OVER~1 
M8 TFN 2020-03-04 par 10 bilagor Odlingsprojekt i Långasjö 
M8 TFN 2020-03-04 protokollsutdrag par 10 Odlingsprojekt i Långasjö 
 M9 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro Viktig information från SKR (cirkulär 
20-13) 
M9 Cirkulär 20_13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro 
M10 Cirkulär 20_14 Ok om undantag överläggningsskyldigheten BEA BUI BAL Viktig 
information från SKR (cirkulär 2014) 
M10 Cirkulär 20_14 Ok om undantag överläggningsskyldigheten BEA BUI BAL 
M11 Styrelseprotokoll EFFAB 2020-03-05 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 45 

       
   Ja     Nej   Avst 
1 C Johan Jonsson X   
2 M Sten-Olof Johansson X   
3 M Ann Helen Jonsson X   
4 C Bo Sunesson X   
5 BA Bo Eddie Rossbol X   
6 BA Mats Bjartling X   
7 M Stefan Nyström X   
8 S Maria Ixcot Nilsson  X  
9 S Per Adolfsson  X  
10 S Annika Karlsson  X  
11 S Jarkko Pekkala  X  
12 S Kickie Norrby  X  
13 S Simon Petersson  X  
      
   7 6 - 
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