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1.

Bilaga 1 – Kommunstyrelsen

Nedan beslut har skickats till kommunsekreteraren och kommunchef inför de intervjuer
som har genomförts. Vi har sedan fått iakttagelserna beskrivna för oss både muntligen
som skriftligen.

1.1.

Urval beslut år 2006

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 93/2004,
2006-01-16, § 4

Besvarande av
motion- Mc-led i
Emmaboda
kommun

Beslutet har verkställts genom
att kommunens hemsida har
uppdaterats med en karta för
turister, där bland annat spår
och leder finns markerade.
Kartan har framställts i samarbete med Länsstyrelsen och
andra kommuner i länet.

Dnr
8/2006, 200606-12, § 44

Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av vandrings- och cykel och
mc leder i kommunen och i hela Glasriket.
Drift och investeringsramar för
budget 20072009 samt övergripande mål

Motion- Rasslebygdsfestivalen
och marknadsföring av kommunen
Kommunstyrelsen
beslutar att uppdra
till kommunledningskontoret att
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Ja.

Det finns ingen dokumenterad
återrapportering av att ärendet
har verkställts.

Nämnderna presenterade mål
och nyckeltal i budgetäskanden till fullmäktige. Äskandena
finns registrerade i akten för
budget 2007.

Att nämnderna i
sina budgetäskande
för 2007 skall presentera förslag till
övergripande mål
och verksamhetsmål med nyckeltal
för en god ekonomisk hushållning.

Dnr 136/2005,
2006-09-25, §
51

Verkställt

Ja.

Beslutet verkställdes inte förrän år 2014. De intervjuade
motiverar detta med att kommunstyrelsen inte fick pengar
från politiken att genomföra
detta förrän i budget 2014.

Ja.

Ärendet har återrapporterats.
De intervjuade kan dock ej
svara för om det dokumente-
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Dnr
2006:8, 200612-04, § 75

Dnr 2006:173,
2006-12-04, §
80

arbeta vidare på
idén och om möjligt
arbeta in det i budget 2007.
Budget 2007
Att nämnder och
styrelser skall uppdras att redovisa
förslag till övergripande mål och
verksamhetsmål
med nyckeltal för
god ekonomisk
hushållning den 1
maj 2007
Kungörelser i tidningar
Att kungörelse om
kommunfullmäktiges
sammanträden under 2007 skall införas i tidningarna
Barometern, Östra
Småland och Kalmar
läns tidning.

1.2.
Dnr, datum & §
Dnr
2007:8,
2007-0618, § 43

Bildningsnämnden och Teknik-och fritidsnämnden inkom
med nyckeltal om god ekonomisk hushållning, dock ej med
några mål. Vi har ej fått information om att övriga
nämnder har inkommit med
mål eller förslag till mål till
den 1 maj 2007.

De intervjuade anger att kungörelsen till fullmäktiges
sammanträden skickas till
tidningarna Barometern,
Östra Småland och Kalmar
läns tidning en vecka för
fullmäktiges sammanträde.
Tidningsurklipp från tidningarna finns sparade.

Nej.

Ja.

Urval beslut år 2007
Beslut

Iakttagelser

Övergripande mål och
budget för år 20082010

Det finns sedan dess en barnchecklista för barns behov i
centrum (BBIC) inom Socialnämnden. Bildningsnämnden
har sedan ett barnbokslut i sin
verksamhetsberättelse, och
sedan år 2012 finns barnbokslut även i årsredovisning.
Enligt intervjusvaren får vi
uppfattningen att barnchecklistan inte används av alla nämnder, utan främst inom socialnämnden och bildningsnämnden.
Enligt intervjusvaren genomfördes en intervjustudie. Resultatet av intervjustudien ska ha

Att samtliga nämnder tilllämpar barnkonsekvensanalys inför beslut som berör barn och ungdomar
varigenom FN:s barnkonvention tillämpas i Emmaboda kommun och ett
barnbokslut införs i årsbokslutet för år 2008.
Dnr
2006:46,
2007-10-

rades eller inte.

Motion- Emmabodas
befolkningsutveckling
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Verkställt

Delvis.

Ja.
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22, § 65

Att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en intervjustudie
med utflyttade och inflyttade under 2005.
Att ett system utarbetas för
kontinuerlig uppföljning av
dem som flytta ut respektive in i kommunen.
Att kommunstyrelsen får i
uppdrag att återkomma till
fullmäktige med en redovisning av erfarenheter
från framgångsrika kommuner för att därefter ta
ställning till eventuella
åtgärder.

1.3.

redovisats för fullmäktige år
2008. Vi har fått ta del av redovisningen.
Varje månad redovisas statistik
från SCB till kommunstyrelsen
för att kontinuerligt följa upp
befolkningsutvecklingen. Tillsammans med Linnéuniversitetet har Emmaboda kommun
också arbetat fram en struktur
för hur detta ska ske på ett än
mer optimalt sätt. Det arbetet
ska redovisas under hösten
2015. Oklart vilket politiskt
organ som får den redovisningen till sig.
De intervjuade anger också att
redovisningen av erfarenheter
från framgångsrika kommuner
genomfördes i samband med
redovisningen av intervjustudien. Vi har ej fått ta del av
redovisningen.

Urval beslut år 2008

Dnr, datum &
§

Beslut

Iakttagelser

KS/2008:46,
KS/2007:194,
2008-05-05, §
30

Motion och medborgarförslag –
Inför kommunalt
vårdnadsbidrag

Fullmäktige behandlade
ärendet igen den 1 december
år 2008.

KS/2007:193,
2008-06-09, §
49

Fullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med motiveringen
att kostnaden och intresset för införandet
av vårdnadsbidrag
undersöks
Motion – Äldreomsorgen Direkt
Fullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att inleda diskussioner med
socialnämnden om en
utbildning av receptionens personal med
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Verkställt

Ja.

Beslutet har inte verkställts.
Dock anger de intervjuade att
det direkt anslutning till
fullmäktiges beslut, så träffade receptionspersonalen
representanter från socialnämnden. På det mötet gick
de igenom kompetensförsörjning av receptionspersonalen. Men inga fler möten

Nej.
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KS/2007:92,
2008-06-09, §
50

syftet att kunna vidarebefordra samtal gällande äldreomsorgens
frågor mer effektivt.
Motion – Säkrare
Internetanvändning

har ägt rum efter dess. Inga
ytterligare åtgärder är vidtagna.
Fullmäktige behandlade
ärendet igen den 29 september år 2008.

Fullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med motiveringen
att frågan ska ses i ett
större perspektiv gällande IT-frågor för hela
kommunens perspektiv.

1.4.

Ja.

Urval beslut år 2010

Dnr, datum &
§
KS/2009:215,
2010-02-01, §
1

KS/2009:249,
2010-03-01, §
11

KS/2010:71,
2010-05-03, §
31

Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag –
Flytta ärendepunkten
”Besvarande av medborgarförslag”

Enligt de intervjuade ändrades
detta så snart fullmäktige beslut expedierades till kommunstyrelsen. Vi noterar även i
protokollen att detta även
framgår där.

Kommunfullmäktige beslutar att förlägga besvarande
av medborgarförslag först
eller så tidigt som möjligt.
Medborgarförslag –
Skulle önska att man
kunde se alla medborgarförslag på
www.emmaboda.se
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram rutiner
på hur medborgarförslag
och motioner ska kunna
presenteras och följas på
hemsidan.
Investeringsbidrag till
allmänna samlingslokaler, Emmaboda Folkets
Hus
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bidrag med
30 % av investeringskostnaden (120 000 kr) för ett

Januari 2016
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Enligt de intervjuade så redovisas motioner och medborgarförslag på hemsidan från och
med år 2011. Vi har även tagit
del av de rutiner som finns på
förvaltningen. I rutinerna för
motioner och medborgarförslag
anges dock inte att dem ska
publiceras på hemsidan.

Boverket beviljade investeringsstödet med 50 % den 31
maj år 2010. De intervjuade
anger att beslutet har verkställts och att kommunen har
betalat ut sin del. Vi har dock
inte fått ta del av någon uppföljning av att brandlarmet/utrymningslarmet har

Verkställt

Ja.

Delvis.

Delvis.
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KS/2010:121,
2010-06-21, §
50

moderniserat brandlarm/utrymningslarm enligt Räddningstjänstens
begäran under förutsättning att Boverket beviljar
investeringsstöd med 50 %
av det samma.
Bjurbäcksskolan etapp
1, Lågstadiet
Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektet vid
terminsstarten hösten 2010

KS/2009:244,
2010-06-21. §
52

Medborgarförslag –
Begäran om plats och
finansieringshjälp till
hundrastgård

moderniserats. Vi kan således
inte säkerställa att beslutet har
verkställts fullt ut.

Löpande återrapportering i
ärendet har genomförts genom
muntliga rapporter från tekniska chefen under hela projekttiden. Vi har dock ej fått ta
del av en dokumenterad uppföljning, exempelvis genom att
informationen från tekniska
chefen har noterats i protokollet. Vi kan således inte verifiera
att så har skett.
Ledamöterna i fullmäktige har
dock fått en rundvandring på
skolan vid färdigställandet av
nybyggnationen. Även en invigning har genomförts.
Hundrastgården är färdigställd
och används. Vi har dock ej fått
ta del av någon dokumenterad
återrapportering att beslutet
har verkställts.

Kommunfullmäktige beslutar att en markyta på 30 x
60 meter upplåtes till
hundrastgård och till det
erbjuds erforderligt stängselmaterial.
KS/2008:100,
2010-06-21, §
53

KS/2009:57,
2010-06-21, §
54

Motion – Familjecentral
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positivt till
förslaget och invänta utredning av Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Landstinget
Kalmar län om möjligheterna till kostnadsberäkning
av ett eventuellt införande.
Motion – Emmaboda
kommun – Fairtrade
City
Kommunfullmäktige beslu-
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Delvis.

Ja.

Ärendet har ej verkställts eftersom det är Landstinget som
äger frågan. Landstinget vill
inte ännu starta verksamheten
ännu. Fullmäktige har därmed
ännu inte haft ärendet för
handläggning igen.

Enligt de intervjuade har en
ansökan skickats den 9 december år 2010. Vi har dock ej fått
ta del av någon dokumenterad
uppföljning eller återrapporte-

Nej.

Ja.
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KS/2009:230,
2010-11-29, §
81

KS/2010:192,
2010-11-29, §
92

KS/2009:229,
2010-12-20, §
98

tar att Hållbar Hälsa och
Miljö utgör styrgrupp för
att säkerställa stöd för att
uppnå Fairtrade-City-status
och för att kontrollera att
kriterierna efterlevs. Vidare
ska styrgruppen ansöka om
diplomering av Emmaboda
kommun som Fairtrade
City.
Medborgarförlag –
Publicera medborgarförslag och motioner på
nätet
Kommunfullmäktige beslutar att listor och aktuella
medborgarförslag ska publiceras på kommunens
hemsida fr.o.m. 1 januari
2011.
Kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden under 2011 ska
införas i tidningarna Barometern, Östra Småland och
Kalmar läns tidning.
Motion – Ang. anropsstyrd trafik i tätorterna
och utökad trafik på
landsbygden
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt planeringsutskottet att komma in
med förslag på direktiv för
en parlamentarisk grupp
som ska arbeta med trafikfrågan och att kommunstyrelsen beslutar om deltagare i gruppen.

Januari 2016
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ring om beslutet.

Sedan år 2011 finns listorna
publicerade på hemsidan.

Ja.

De intervjuade anger att kungörelsen till fullmäktiges sammanträden skickas till tidningarna Barometern, Östra Småland och Kalmar läns tidning
en vecka för fullmäktiges sammanträde.
Tidningsurklipp från tidningarna finns sparade.
Beslutet har verkställts genom
att kommunstyrelsen den 15
februari år 2011 inrättade en
planeringsgrupp för trafikfrågor.
Vi har ej fått ta del av någon
dokumenterad återrapportering av ärendet.

Ja.

Ja.
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1.5.

Urval beslut år 2011

Dnr, datum &
§
KS/2009:214,
2011-05-30, §
49

KS/2011:117,
2011-10-10, §
89

KS/2011:192,
2011-11-28, §
111
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Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag –
Ålägg Emmaboda
Energi AB att göra en
lättfattlig sammanställning av alla avgiftshöjningar som
beslutats för hösten
2010
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Emmaboda Energi och Miljö
AB att presentera en
sammanställning över
avgiftshöjningarna de
senaste åren på hemsidan
och annonsera om den i
lokal press.

Beslutet verkställdes strax
efter att beslutet fattades. På
kommunens hemsida redovisas en sammanställning av
avgiftshöjningarna. Det är
samma upplägg fortfarande.

Mellankommunal utjämning efter skatteväxling av kollektivtrafiken
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
aktualiseras på nytt vad
gäller frågan om ”strutens” längd när man ser
effekterna av det nya skatteutjämningssystemet
som väntas trädas i kraft
år 2013, men som ännu
inte har beslutats av riksdagen.

Ärendet har inte varit upp i
fullmäktige igen. Enligt de
intervjuade har dock fullmäktige fått en redovisning
muntligen från ekonomichefen. Vi har ej fått ta del av en
dokumenterad redovisning
eller information om att
ärendet har informerats för
fullmäktige.

Medborgarförslag –
Investera till varje
brandstation i kommunen en hjärtstartare
Kommunfullmäktige beslutar att ge Räddningstjänstförbundet i uppdrag
att verka för att tillmötesgå medborgarförslaget.
Vidare uppdras det åt
kommunledningskontoret
att sprida information om
var hjärtstartare i kommunen finns och att se till

Kommunledningskontoret
har infört information på
kommunens hemsida den 23
januari år 2013.
Vi har ej fått ta del av någon
dokumenterad återrapportering av ärendet.

Vi har ej fått ta del av någon
dokumenterad återrapportering av ärendet.

Verkställt

Ja.

Nej.

Ja.

9 av 33

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KS/2010:202,
2011-11-28, §
113

KS/2011:248,
2011-12-19, §
140

1.6.

att listan för detta uppdateras.
Motion – ITinfrastruktur i hela
Emmaboda kommun
Fullmäktige beslutar att
ge kommunledningskontoret i uppdrag att utforma en strategi för
bredbandsutbyggnad i
hela kommunen. Fullmäktige beslutar också att
kommunledningskontoret
ska informera om de tekniska förutsättningarna
för byarna att bygga egna
nät.
Kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden 2012
Fullmäktige beslutar att
kommunfullmäktiges
sammanträden ska kungöras i tidningarna Barometern, Östra Småland
och Kalmar läns landsting.

Det har upprättats en strategi den 23 maj år 2012. Vidare har information om
fiber lagts ut på hemsidan.

Ja.

De intervjuade anger att
kungörelsen till fullmäktiges
sammanträden skickas till
tidningarna Barometern,
Östra Småland och Kalmar
läns tidning en vecka för
fullmäktiges sammanträde.
Tidningsurklipp från tidningarna finns sparade.

Ja.

Urval beslut år 2012

Dnr, datum
&§

Beslut

Iakttagelser

KS/2012:71,
KS/2011:206,
2012-04-23, §
29

Motion – Sommarsysselsättning för
ungdomar – arbetsliv
och entreprenörskap

Enligt de intervjuade ges en
grundlig information kring
området till feriepraktikanterna. Det finns visst samarbete med Sommarföretagare
och Ung Företagsamhet i
Kalmar län.

Fullmäktige beslutar att
utöka introduktionen för
ferierarbetande ungdomar med information
kring arbetslivets villkor

KS/2012:79,
2012-04-23, §
32

Policy för kommunens
bilar
Fullmäktige beslutar att
alkolås ska finnas på
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Vi har inte fått ta del av någon dokumenterad uppföljning eller information om
hur detta har genomförts
eller informerats fullmäktige.
Enligt de intervjuade efterlevs detta. Det anges dessutom som ett krav i upphandlingsunderlag.
Vi har inte fått ta del av nå-

Verkställt

Ja.

Ja.
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KS/2011:268,
2012-10-29, §
70

kommunens alla nya bilar
och att säkerhetsnivån ska
vara 4 eller 5 stjärnor i
Euro NCAP (krocktest)
Motion – Klimatkompensation av kommunala resor och transporter

gon dokumenterad uppföljning eller information kring
detta.
Fullmäktige behandlade
ärendet igen den 25 november år 2013.

Fullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för
vidare beredning och
beaktas av det förslag som
kommer att läggas av
Länsstyrelsen i Kalmar
län

KS/2012:201,
2012-11-26, §
87

Motion - Inrättande av
en social fond i Emmaboda kommun

KS/2012:254,
2012-12-17, §
106

Fullmäktige beslutar att
inrätta en social fond. Att
avsätta max 8 mkr från
Emmaboda kommuns
resultat 2012 till den sociala fonden.
Avyttrande av
Eriksmåla gymnastiksal
Fullmäktige beslutar att
återremittera ärendet
med motiveringen att
ärendet ska utredas mer
och att en konsekvensanalys av Teknik- och fritidsnämnden tas fram

KS/2012:258,
2012-12-17, §
109

Kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden 2013
Fullmäktige beslutar att
kommunfullmäktiges
sammanträden ska kungöras i tidningarna Barometern, Östra Småland
och Kalmar läns lands-
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Ja.

I årsredovisning år 2012 kan
vi konstatera att det finns en
social fond på 7 mnkr. Den
17 december år 2012 antog
även fullmäktige ett reglemente för socialfond.

När teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet igen beslutade de att
återta ärendet. Således remitterades inte ärendet tillbaka till fullmäktige. Fullmäktige har dock fått information om att teknik- och
fritidsnämnden tog tillbaka
förslaget.
Vi har ej fått ta del av någon
dokumenterad information
eller återrapportering av
detta till fullmäktige.
De intervjuade anger att
kungörelsen till fullmäktiges
sammanträden skickas till
tidningarna Barometern,
Östra Småland och Kalmar
läns tidning en vecka för
fullmäktiges sammanträde.
Tidningsurklipp från tidningarna finns sparade.

Ja.

Nej.

Ja.
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ting.

1.7.

Urval beslut år 2013

Dnr, datum &
§
KS/2012:217,
2013-04-29, §
41

KS/2012:288,
2013-06-24, §
47

Beslut

Iakttagelser

Organisationsförändring
kostverksamheten

Städverksamheten är
överflyttad och justering av budget gjordes vid nästkommande budgetbeslut.
Nya Tider var fortfarande ett projekt vid
granskningstillfället
men ska den 24 november år 2015
övergå till en permanent verksamhet.
Vi har inte fått ta del
av någon dokumenterad uppföljning eller
återrapportering över
detta förlopp.

Fullmäktige beslutar att
städverksamheten inom
Bildningsnämnden förs över
till Teknik- och fritidsnämnden från och med 2013-0501. Fullmäktige beslutar
också att övrig städverksamhet utreds under året i alla
förvaltningar och att projektet Nya tider i Emmaboda
införs årsskiftet 2013/14.
Eventuella ökade kostnader
för att uppnå kvalitetsnormen för städning samt extra
kostnader för arbetsledning
ska följas upp löpande under
år 2013. Avviker dessa kostnader från Bildningsnämndens budget ska Teknik- och
fritidsnämnden kompenseras för detta.
Motion – Emmaboda
behöver industritomter

Informationen har
lagts ut på hemsidan.
Vi har inte tagit del av
någon dokumenterad
information eller
uppföljning om att
beslutet har verkställts.

Kommunfullmäktige beslutar att presentera samtliga
industritomter som finns
lediga på kommunens hemsida www.emmaboda.se

1.8.

Verkställt

Ja.

Ja.

Urval beslut år 2014

Dnr, datum
& dnr
KS/2013:311,
2014-06-16, §
60

Beslut

Iakttagelser

Verkställt

Återraportering från
boendegruppen

Kommunstyrelsen beslutade den 15 september år
2015 att uppdra till Emmaboda Bostads AB (EBA)
att fortsätta upphandlingen av redovisat projekt och
snaras möjligt påbörja
byggnationen.

Delvis.

Fullmäktige beslutar att
uppdra åt Emmaboda Bostads AB att efter samråd
med Kommunstyrelsen
genomföra byggnation av
Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC
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det planerade gruppboendet för funktionshindrade
vid Oskarsgatan, Näktergalen 8 och 9. Arbetet ska
påbörjas senast 2015.

KS/2012:156,
2014-09-29,
§ 70

KS/2014:150,
2014-11-03, §
83

Motion – Temadag i
demokrati och antirasism
Fullmäktige uppdrar åt
kommunledningskontoret
att i samverkan med bildningsnämnden anordna en
temadag i demokrati och
antirasism under 2015
Medborgarförslag –
Sänk farten på Storgatan till 30 km/h
Fullmäktige beslutar att
återremittera medborgarförslaget med motiveringen
att utreda vidare för att få
en ökad trafiksäkerhet i
korsningen.

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

De intervjuade anger att
byggnationen ännu inte är
klar. Vi har inte tagit del
av någon dokumenterad
uppföljning av beslutet
och hur det går med arbetet.
Enligt de intervjuade har
detta ännu inte verkställts,
men det ska enligt planeringen genomföras under
år 2015.

Ja.

Fullmäktige behandlade
ärendet igen den 13 april
år 2015.
Ja.
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2.

Bilaga 2 – Bildningsnämnden

Nedan beslut har skickats till nämndsekreteraren och förvaltningschef inför de intervjuer
som har genomförts. Vi har sedan fått iakttagelserna beskrivna för oss både muntligen
som skriftligen.

2.1.

Urval beslut år 2006

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr
8/2006, 200606-12, § 44

Drift och investeringsramar för
budget 20072009 samt övergripande mål

Nämnden har presenterat mål
och nyckeltal i budgetäskandet.

Att nämnderna i
sina budgetäskande
för 2007 skall presentera förslag till
övergripande mål
och verksamhetsmål med nyckeltal
för en god ekonomisk hushållning.

Dnr 2005:118,
2006-12-04, §
73

Förtroendevaldas villkor och
kommunens organisation
Att uppdra till bildningsnämnden och
teknik- och fritidsnämnden att genomföra ett föreningsforum
Att uppdra till bildningsnämnden och
socialnämnden att
lägga fram ett gemensamt förslag till
hur LSSverksamheten skall
organiseras

Dnr
2006:8, 200612-04, § 75

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Budget 2007

Verkställt

Ja.

Under våren år 2007 beslutade
nämnden att skjuta upp arbetet till hösten. Kulturutskottet
beslutade sedan att inte genomföra föreningsforum på
grund av ekonomiska omständigheter. I mars år 2009 beslutade sedermera kulturutskottet
att genomföra föreningsforum
och detta har sedan dess genomförts. Dock ej i samarbete
med teknik- och fritidsnämnden.
Fullmäktige beslutade att återkalla uppdraget att i samverkan med socialnämnden lägga
fram förslag på hur LSSverksamheten ska organiseras.

Redovisades inte till fullmäktige den 1 maj år 2007.

Delvis.

Nej.

Att nämnder och
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styrelser skall uppdras att redovisa
förslag till övergripande mål och
verksamhetsmål
med nyckeltal för
god ekonomisk
hushållning den 1
maj 2007

2.2.
Dnr, datum & §
Dnr
2007:8,
2007-0618, § 43

Urval beslut år 2007
Beslut

Iakttagelser

Verkställt

Övergripande mål och
budget för år 20082010

Nämnden tillämpar inte en
barnkonsekvensanalys inför
beslut i nämnden. Det finns
exempelvis ingen barnkonsekvenschecklista eller motsvarande. Däremot upprättar
nämnden ett barnbokslut.

Nej.

Att samtliga nämnder tilllämpar barnkonsekvensanalys inför beslut som berör barn och ungdomar
varigenom FN:s barnkonvention tillämpas i Emmaboda kommun och ett
barnbokslut införs i årsbokslutet för år 2008.

2.3.

Urval beslut år 2010

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

KS/2008:100,
2010-06-21, §
53

Motion – Familjecentral

Enligt bildningsförvaltningen har Landstinget beslutat
att bygga ny familjecentral.
Socialchef och representant
från bildningsförvaltning
har genomfört en utredning.
Exempelvis gjort studiebesök m.m. Detta arbete har
dock ej redovisats för
nämnden eller fullmäktige.

Kommunfullmäktige
beslutar att ställa sig
positivt till förslaget och
invänta utredning av
Socialförvaltningen,
Bildningsförvaltningen
och Landstinget Kalmar
län om möjligheterna till
kostnadsberäkning av ett
eventuellt införande.

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Verkställt

Nej.
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2.4.

Urval beslut år 2012

Dnr, datum &
§
KS/2012:238,
2012-11-26, §
93

Beslut

Iakttagelser

Verkställt

Förstudie Fyrklövern

Förstudien har genomförts.
Byggnation pågår just nu och
beräknad inflyttning år i januari år 2017.
Bildningsnämnden har varit
med i projektgruppen med
teknik- och fritidsnämnden.
Bildningschef och förskolechef har deltagit.
Investering av inventarier
rapporterats på nämndsmöten
och projektet har även återrapporterats på nämnden i
andra sammanhang. I övrigt
följs det upp i budgeten.
Vi har ej tagit del av någon
dokumenterad återrapportering.

Ja.

Fullmäktige beslutar
att ge Teknik- och
fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med
Bildningsnämnden
och andra berörda att
genomföra en förstudie om nybyggnation
av en ny förskola.
Uppdraget inkluderar
också hänsyn till miljöpåverkan och energiåtgång i byggnation
och materialval.

2.5.

Urval beslut år 2013

Dnr, datum
&§
KS/2012:90,
2013-01-28,
§2

KS/2012:25
8, 2013-0916, § 63

Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag
– Flytta Eriksmåla
bibliotek till f.d.
Föreningsbankens
lokal på Postvägen i
Eriksmåla.

Enligt de intervjuade har
beslutet verkställts. Dock
anges det att det inte har
återrapporterats till fullmäktige, och de intervjuade
kan inte heller säga om
statistiken har redovisats
eller inte.

Fullmäktige beslutar
att Bildningsnämnden
och Teknik- och fritidsnämnden uppdras
utreda frågan vidare i
samverkan med berörda parter. Fullmäktige beslutar att det i
samband med utredningen tas fram en
statistik över låntagare
i Eriksmåla bibliotek
Medborgarförslag
– Faddrar för gymnasieelever inom
det yrkesområde/studieområde
eleverna har av

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Verkställt

Ja

Enligt de intervjuade har
detta ärende inte behandlats av nämnden eftersom
nämnden inte har fått
ärendet till sig för handläggning.

Nej.
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intresse
Fullmäktige beslutar
att faddersystem införs
på prov på Ekonomiprogrammet med start
läsåret 2013/2014.
Fulmäktige uppdrar åt
näringslivsutvecklaren
i samverkan med rektor på Villhelm Mobergsgymnasiet att
göra en utvärdering
våren 2014 om fortsatt
implementering på
övriga teoretiska program

2.6.

Urval beslut år 2014

Dnr, datum
& dnr

Beslut

Iakttagelser

KS/2012:156,
2014-09-29,
§ 70

Motion – Temadag i
demokrati och antirasism

Det pågår samverkan med
kommunledningskontoret
i frågan. Ärendet har rapporterats till nämnden.
Enligt de intervjuade förväntas det vara verkställt i
januari år 2016.

Fullmäktige uppdrar åt
kommunledningskontoret
att i samverkan med bildningsnämnden anordna en
temadag i demokrati och
antirasism under 2015

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Verkställt

Delvis.
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3.

Bilaga 3 – Bygg- och miljönämnden

Nedan beslut har skickats till nämndsekreteraren och förvaltningschef inför de intervjuer
som har genomförts. Vi har sedan fått iakttagelserna beskrivna för oss både muntligen
som skriftligen.

3.1.

Urval beslut år 2006

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr
8/2006, 200606-12, § 44

Drift och investeringsramar för
budget 20072009 samt övergripande mål

Nämnden har presenterat mål
och nyckeltal i budgetäskandet.

Att nämnderna i
sina budgetäskande
för 2007 skall presentera förslag till
övergripande mål
och verksamhetsmål med nyckeltal
för en god ekonomisk hushållning.

Dnr 2005:118,
2006-12-04, §
73

Förtroendevaldas villkor och
kommunens organisation
Att uppdra till byggoch miljönämnden
att utreda möjligheten till samverkan
med andra kommuner avseende byggoch miljönämndens
verksamhet samt
gränsdragningen
mot teknik- och
fritidsnämndens
ansvarsområde

Dnr
2006:8, 200612-04, § 75

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Budget 2007
Att nämnder och
styrelser skall uppdras att redovisa
förslag till övergri-

Verkställt

Ja.

Enligt de intervjuade har detta
ärendet inte aktualiserats i
verksamheten. Viss samverkan
har dock utretts oberoende av
detta beslut. Sedan år 2013
sker exempelvis en gemensam
energisamverkan med Nybro.
Detta ska ha varit uppe på
nämnden för behandling och
information.

Nej.

Ärendet har inte följts upp. Det
finns ingen dokumentation
eller annat vetskap från verksamheten varför detta beslut
inte har verkställts.

Det finns inget dokument eller
annan information som kan
verifiera att detta presenterades till den 1 maj år 2007.

Nej.
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pande mål och
verksamhetsmål
med nyckeltal för
god ekonomisk
hushållning den 1
maj 2007

3.2.
Dnr, datum & §
Dnr
2007:19,
2007-0226, § 7

Dnr
2007:8,
2007-0618, § 43

Dnr
2007:56,
2007-1119, § 70

Urval beslut år 2007
Beslut

Iakttagelser

Verkställt

Taxa för offentlig livsmedelskontroll

Beslutet har inte verkställts och
ärendet har inte följts upp av
nämnden. Nämnden har inte
gjort en utvärdering.

Nej.

Att taxa för offentlig livsmedelskontroll följs upp
genom en utvärdering där
effekterna på företagen i
kommunen studeras
Övergripande mål och
budget för år 20082010
Att samtliga nämnder tilllämpar barnkonsekvensanalys inför beslut som berör barn och ungdomar
varigenom FN:s barnkonvention tillämpas i Emmaboda kommun och ett
barnbokslut införs i årsbokslutet för år 2008.
Medborgarförslag- Döp
om del av Torggatan
som löper bakom
Att uppdra till bygg- och
miljönämnden att utarbeta
ett förslag till kommunfullmäktige där nya gator i
ett nytt kvarter namnges
efter kända kommuninvånare och därmed anse
medborgarförslaget besvarat.

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Nämnden har ingen checklista
för barnkonsekvensanalys eller
motsvarande vid beslut. De
intervjuade anger att de inte vet
hur de ska tillämpa detta inom
nämndens verksamhet.
Nej.

Ett förslag har utarbetats och
arbetats in i samband med
antagande av detaljplan den 14
december år 2007.

Ja.
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3.3.

Urval beslut år 2010

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

KS/2010:131,
2010-06-21, §
62

Ny lag om brandfarliga och explosiva
varor

Nämnden har inte verkställt beslutet. De intervjuade anger att detta inte
heller kommer ske eftersom
verksamheten fördes över
till räddningstjänsten.

Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt
bygg- och miljönämnden
och räddningstjänstförbundet i samverkan ta
fram rutiner för gränssnitt dels mot den nya
lagen och dels mot gällande berörda förordningar och föreskrifter
beträffande miljöområdet.

3.4.

Verkställt

Nej.

Urval beslut år 2014

Dnr, datum
& dnr

Beslut

Iakttagelser

Verkställt

KS/2014:47,
2014-1215, §
103

Motion – Giftfri vistelsemiljö i Emmaboda
kommuns lokaler

Nämnden har inte verkställt beslutet. Ärendet har
diskuterats på förvaltningen dock. Eftersom nämnden har tillsyn över detta
område, så anser förvaltningen att det inte är
lämpligt att de håller i
utbildningar på grund av
möjliga jävsituationer.
Nämnden har dock inte
meddelat fullmäktige
detta.

Nej.

Fullmäktige beslutar att
uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att hålla utbildning för kommunala
förvaltningar och bolag om
giftfria inomhusmiljöer och
produkter.

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC
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4.

Bilaga 4 – Teknik- och fritidsnämnden

Nedan beslut har skickats till nämndsekreteraren och förvaltningschef inför de intervjuer
som har genomförts. Vi har sedan fått iakttagelserna beskrivna för oss både muntligen
som skriftligen.

4.1.

Urval beslut år 2006

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 225/2005,
2006-05-15, §
28

Lokalanvändning
på fastigheten
Tallbacken 1 Esplanaden 8 Emmaboda kommun

Detta beslut har mynnat ut i
ett flertal projekt. Dialog har
skett mellan tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Alla dokument
inom dessa projekt finns i fastighetsarkivet. Vi har dock fått
ta del av en investeringsbudgetuppföljning till nämnden
där dessa projekt följs upp.

Att uppdra till Tekniska förvaltningen
att kalkylera för och
ta fram beslutsunderlag för ett kommande genomförande av åtgärder
enligt följande prioriteringsordning i
beslutet.
Dnr 2005:118,
2006-12-04, §
73

Förtroendevaldas villkor och
kommunens organisation
Att uppdra till bildningsnämnden och
teknik- och fritidsnämnden att genomföra ett föreningsforum

Dnr
2006:8, 200612-04, § 75

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Budget 2007
Att nämnder och
styrelser skall uppdras att redovisa
förslag till övergripande mål och
verksamhetsmål
med nyckeltal för

Förenings forum har genomförts med olika föreningar vid
olika tillfällen. Vi har dock inte
fått ta del av någon dokumenterad uppföljning till nämnden
att sådana har genomförts.

Verkställt

Ja.

Ja.

Har verkställts, men inte till
den 1 maj år 2007.

Nej.
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god ekonomisk
hushållning den 1
maj 2007

4.2.
Dnr, datum & §
Dnr
2005:86,
2007-0423, § 22

Dnr
2005:134,
2007-0423, § 24

Dnr
2007:8,
2007-0618, § 43

Urval beslut år 2007
Beslut

Iakttagelser

Gång- och cykelväg i
Vissefjärda

Enligt de intervjuade har ärendet verkställts. Vi har fått ta del
av beslutsunderlagen inför
fullmäktiges sammanträde
samt tagit del av en dokumenterad återrapportering till tekniska nämnden avseende ärendet.

Att uppdra till teknik- och
fritidsnämnden att initiera
ett investeringsprojekt
under 2007 för anläggande
av gång- och cykelvägar
utmed kommunala gator i
Vissefjärda enligt förslag,
upprättat av WSP.
Motion- utbildning i
Eco-driving
Att uppdra till teknik- och
fritidsnämnden att genomföra utbildningar i ecodriving enligt redovisat
förslag, samt att uppmana
övriga förvaltningar och
bolag att delta i utbildningen. Motionen ska därmed
anses besvarad.
Övergripande mål och
budget för år 20082010
Att samtliga nämnder tilllämpar barnkonsekvensanalys inför beslut som berör barn och ungdomar
varigenom FN:s barnkonvention tillämpas i Emmaboda kommun och ett
barnbokslut införs i årsbokslutet för år 2008.

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Enligt de intervjuade verkställdes beslutet under år 2012. Då
deltog 29 medarbetare. Vi har
tagit del av den dokumenterade
återrapportering som skett till
nämnden.

Verkställt

Ja.

Ja.

Nämnden arbetar inte på ett
strategiskt sätt med barnkonsekvensanalys. Enligt de intervjuade är det kommunstyrelsen
som ansvarar för detta.
Nej.
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4.3.

Urval beslut år 2009

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

KS/2009:29,
2009-05-11, §
32

Medborgarförslag –
Säkrare cykel- och
gångvägar i Emmaboda

Vi har tagit del av det
förslag till beslut som
nämnden har beslutat
att överlämna till fullmäktige. Nämnden
behandlade ärendet 27
januari år 2010. Vi har
dock inte fått se någon
dokumenterad återrapportering eller behandling i fullmäktige.
De intervjuade anger
att beslutet har verkställts. Det finns vattenspringsbrunn såväl i
Kyrksjön, Långasjö,
ER-sjön och Slipardammen. Vi har dock
inte tagit del av någon
dokumenterad återrapportering eller uppföljning av att beslutet har
verkställts till nämnden
eller fullmäktige. Vi har
dock noterat att ärendet har varit uppe för
kännedom till nämnden. Det framgår dock
ej vad som framkommit
av den informationen.

KS/2009:146,
2009-11-30, §
87

Fullmäktige beslutar att
uppdra till teknik- och
fritidsnämnden att
komma in med olika
förslag på säkra cykelvägar till Lindås
Medborgarförslag –
Önskemål om vattenspringbrunnar i
Vissefjärda
Fullmäktige uppdrar åt
teknik- och fritidsnämnden att i samråd med
berörda och förslagsställaren tillse att en vattenspringbrunn installeras i
Kyrksjön till 2010.

KS/2009:195,
2009-12-21, §
105

Teknik- och fritidsnämnden uppdras också
att undersöka om det är
möjligt att belysa nya
vattenspringsbrunnen
Vissefjärda och den som
finns i ER-sjön Emmaboda.
Medborgarförslag –
Placera ut sandhögar
utanför kommunförrådet för gratis avhämtning
Fullmäktige beslutar att
uppdra åt teknik- och
fritidnämnden att iordningsställa ett mindre
lager med saltad och
osaltad sandningssand
som allmänheten kan
hämta av i Emmaboda
samt att nämnden informerar om detta i
Emmaboda Tidning

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Enligt de intervjuade
har beslutet verkställt.
Vi har fått ta del av en
dokumenterad uppföljning av ärendet i
nämnden protokoll. Det
anges dock inte vad
som rapporterats i
ärendet, och är således
svårt att avgöra vad
som genomförts.

Verkställt

Ja.

Ja.

Ja.
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4.4.

Urval beslut år 2010

Dnr, datum &
§
KS/2009:247,
2010-03-29, §
19

Beslut

Iakttagelser

Verkställt

Medborgarförslag –
Förbättra vägskyltningen av Emmaboda kommun och
sjöar och vattendrag

Beslutet har verkställts så
långt att det har genomförts
en undersökning kring skyltningen vid kommungränsen.
Teknik- och fritidsnämnden
har dock inte undersökt kostnaderna för detta hos leverantörer utan har istället föreslagit fullmäktige att besluta att
befintlig skyltning är tillräcklig. Vi har inte fått ta del av
fullmäktiges slutbehandling av
ärendet.

Delvis.

Kommunfullmäktige
beslutar att skyltning av
Emmaboda kommun
där riks- och länsvägar
korsar kommungränsen
ska finnas. Fullmäktige
uppdrar åt teknik- och
fritidsnämnden att undersöka kostnaderna för
detta hos olika leverantörer.
KS/2009:203,
2010-05-03, §
33

KS/2010:42,
2010-05-03, §
37

Medborgarförslag –
Belysning utanför
vinterbadarnas entré
Kommunfullmäktige
beslutar att tillstyrka
förslaget och att finansiering sker för de tillläggsäskande medlen
2010.
Motion – Komplettera gatubelysning i
Algutsboda så att
den även omfattarden nya infarten
från riksväg 25
Kommunfullmäktige
beslutar att teknik- och
fritidsnämnden får i
uppdrag att tillse att
belysning på nämnds
vägsträcka tillskapas

KS/2008:114,
2010-05-31, §
45

Medborgarförslag –
Hållbar utveckling
Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt
teknik och fritidsnämn-

Januari 2016
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Vi har inte fått någon information om ärendet har verkställts eller inte. Vi har inte
heller fått information om
ärendet har behandlats av
nämnden eller återrapporterats till fullmäktige heller.

Vi har inte fått information
om att detta ärende har verkställts. Vi har enbart fått till
oss att teknik- och fritidsnämnden föreslog fullmäktige
att avslå motionen. Efter fullmäktiges beslut att komplettera belysningen på vägsträckan har tillkommit, har vi varken skriftligt eller muntligt
underlag som anger att det
har verkställts.

Enligt de intervjuade har detta
verkställts. Vi har också fått ta
del av en uppföljning av investeringarna som redovisas
månatligen till nämnden och
till det centrala ekonomikon-

Nej.

Nej.

Ja.
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KS/2010:121,
2010-06-21, §
50

KS/2009:244,
2010-06-21. §
52

den i samband med
renovering av kulturskolans och lågstadiebyggnadens lokaler på
Bjurbäcksskolan verka
för en solcellsanläggning.

toret som meddelar fullmäktige. Vi har dock ej sett någon
dokumenterad uppföljning
som tillstyrker att just solcellsanläggning tas i beaktning
vid denna renovering och
investering.

Bjurbäcksskolan
etapp 1, Lågstadiet

Vi har tagit del av en investeringsbudgetuppföljning som
anger att projektet påbörjats
under år 2010. Uppföljningen
har redovisats för nämnden.

Kommunfullmäktige
beslutar att påbörja
projektet vid terminsstarten hösten 2010
Medborgarförslag –
Begäran om plats
och finansieringshjälp till hundrastgård
Kommunfullmäktige
beslutar att en markyta
på 30 x 60 meter upplåtes till hundrastgård och
till det erbjuds erforderligt stängselmaterial.

KS/2010:95,
2010-11-29, §
83

Motion – Emmaboda
en cykelvänlig
kommun
Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt
teknik- och fritidsnämnden att inkomma
med redovisning av
planering, kostnader
och uppföljning till
kommunfullmäktige
varje halvår vad gäller
gång- och cykelvägar i
kommunen.
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Hundrastgården är färdigställd och används. Vi har
tagit del av en dokumenterad
uppföljning av ärendet i teknik- och fritidsnämndens protokoll. Av protokollet framgår
dock inte vad i ärendet som
redovisats på sammanträdet.

Teknik- och fritidsnämnden
skickar inte någon redovisning
över cykelvägarna i enlighet
med beslutet. De intervjuade
anger att detta inte sker på
grund av att det inte sker så
frekventa förändringar över
cykelvägarna inom den tidsramen.

Ja.

Ja.

Nej.
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4.5.

Urval beslut år 2011

Dnr, datum &
§
KS/2010:229,
2011-04-04, §
20

4.6.

Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag –
Bygg en djurkyrkogård
Fullmäktige beslutar att
uppdra åt teknik- och
fritidsnämnden att hitta
en bättre och mer tillgänglig plats som minneslund för spridning av
aska från avlidna sällskapsdjur.

Vi har inte fått skriftlig eller
muntlig information som
tillstyrker att nämnden har
verkställt beslutet. Däremot
har vi noterat att ärendet har
varit uppe som ett meddelande på nämnden i maj år
2011.

Verkställt

Nej.

Urval beslut år 2012

Dnr, datum &
§
KS/2012:238,
2012-11-26, §
93

KS/2012:263,
2012-12-17, §
100

Beslut
Förstudie Fyrklövern
Fullmäktige beslutar
att ge Teknik- och
fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med
Bildningsnämnden
och andra berörda att
genomföra en förstudie om nybyggnation
av en ny förskola.
Uppdraget inkluderar
också hänsyn till miljöpåverkan och energiåtgång i byggnation
och materialval.
Brandstation i
Emmaboda – nybyggnation eller
renovering av den
gamla
Fullmäktige beslutar
att ge Teknik- och
fritidsnämnden i uppdrag att bygga en ny
brandstation. Teknikoch fritidsnämnden
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Iakttagelser
Förstudien har genomförts.
Byggnation pågår just nu och
beräknad inflyttning år i januari år 2017.
Bildningsnämnden har varit
med i projektgruppen med
teknik- och fritidsnämnden.
Vi har tagit del av en dokumenterad återrapportering på
nämnden om att projektet är
igång.

Ärendet är med på investeringslistan i nämnden, men
ärendet har ännu inte verkställts eftersom nämnden inte
fått ökad budgetram med
anledning av uppdraget från
fullmäktige. Ärendet är således just nu vilande.

Verkställt

Ja.

Nej.
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KS/2012:254,
2012-12-17, §
106

uppdras att utreda och
för fullmäktige presentera alternativt för
placering, upplåtelseform och framtida
fastighetsägare innan
slutligt beslut om genomförande tas.
Avyttrande av
Eriksmåla gymnastiksal
Fullmäktige beslutar
att återremittera
ärendet med motiveringen att ärendet
ska utredas mer och
att en konsekvensanalys av Teknik- och
fritidsnämnden tas
fram

4.7.

Teknik- och fritidsnämnden
remitterade aldrig tillbaka
ärendet till fullmäktige, utan
beslutade att återta sitt tidigare beslut.
Nej.

Urval beslut år 2013

Dnr, datum &
§
KS/2012:90,
2013-01-28, §
2

KS/2012:217,
2013-04-29, §
41

Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag –
Flytta Eriksmåla bibliotek till f.d. Föreningsbankens lokal på Postvägen i Eriksmåla.

Vi har inte tagit del
av någon utredning
eller statistik i enlighet med fullmäktiges
beslut. Dock har vi
noterat att nämnden
behandlade ärendet
igen den 24 april år
2013, där nämnden
föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I beslutet hänvisas det inte heller
till något bakomliggande beslutsunderlag eller statistik.
Städverksamheten är
överflyttad och justering av budget
gjordes vid nästkommande budgetbeslut. Nya Tider var
fortfarande ett projekt vid granskningstillfället men ska den

Fullmäktige beslutar att
Bildningsnämnden och Teknik- och fritidsnämnden
uppdras utreda frågan vidare
i samverkan med berörda
parter. Fullmäktige beslutar
att det i samband med utredningen tas fram en statistik över låntagare i
Eriksmåla bibliotek
Organisationsförändring
kostverksamheten
Fullmäktige beslutar att
städverksamheten inom
Bildningsnämnden förs över
till Teknik- och fritidsnämnden från och med 2013-0501. Fullmäktige beslutar
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Verkställt

Nej.

Ja.
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KS/2013:41,
2013-06-24, §
48

KS/2013:92,
2013-09-16, §
66

KS/2013:85,
2013-09-16, §
67

också att övrig städverksamhet utreds under året i alla
förvaltningar och att projektet Nya tider i Emmaboda
införs årsskiftet 2013/14.
Eventuella ökade kostnader
för att uppnå kvalitetsnormen för städning samt extra
kostnader för arbetsledning
ska följas upp löpande under
år 2013. Avviker dessa kostnader från Bildningsnämndens budget ska Teknik- och
fritidsnämnden kompenseras för detta.
Medborgarförslag- Farthinder på Esplanaden
Fullmäktige beslutar att
uppdra åt Teknik- och fritidsnämnden att göra cykelfält med ritade markeringar
och samtidigt titta på möjligheten att fräsa spår i kombination med ritade markeringar på Esplanadens norra
sida från Myrvägen till Gjutaregatan samt skyltning
enbart cykelväg
Medborgarförslag –
Grusa upp en gångväg
nere vid ån från Ågatan
till Målargatan m.m. i
Lindås
Fullmäktige beslutar att
uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att grusa upp
en gångväg nere vid ån från
Ågatan till Målargatan.
Motion – Verdatomten i
Vissefjärda
Fullmäktige beslutar att
uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att tillsammans med Vissefjärda samhällsförening och Vissefjärda
hembygdsförening planera
hur området hur området
ska användas. Förslag till
åtgärder ska redovisas för
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24 november år 2015
övergå till en permanent verksamhet.
Vi har inte fått ta del
av någon dokumenterad uppföljning
eller återrapportering över detta förlopp. Dock har de
intervjuade sagt att
det har återrapporterats.

De intervjuade anger
att detta ska finnas
med på cykelvägskartan. Vi har dock
inte fått se någon
dokumentation hos
varken nämnden
eller fullmäktige att
detta har genomförts. Vi kan inte
med säkerhet säga
om allt i fullmäktiges
beslut har verkställts
eller ej.
Vi har inte fått ta del
av någon skriftlig
eller muntlig dokumentation som tillstyrker att detta
beslut har verkställts.

Delvis.

Nej.

Förslag med åtgärder har inte redovisats till fullmäktige
till och med december år 2013.
Nej.
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fullmäktige senast november
år 2013.

4.8.

Urval beslut år 2014

Dnr, datum
& dnr
KS/2013:128,
2014-05-05,
§ 38

Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag –
Anläggande av
skid/strövområde Ubbermåla

Förslag med åtgärder har
inte redovisats till fullmäktige till och med december år 2014.

Fullmäktige beslutar att
uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att fortsätta
arbetet med arbetsgruppen
och att återkomma till fullmäktige med en projektbeskrivning och budget med
slutligt ställningstagande av
eventuellt investeringsbeslut.
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Verkställt

Nej.
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5.

Bilaga 5 – Socialnämnden

Nedan beslut har skickats till nämndsekreteraren och förvaltningschef inför de intervjuer
som har genomförts. Vi har sedan fått iakttagelserna beskrivna för oss både muntligen
som skriftligen.

5.1.

Urval beslut år 2006

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr
8/2006, 200606-12, § 44

Drift och investeringsramar för
budget 20072009 samt övergripande mål

I sitt budgetäskande för år
2007 har nämnden presenterat
övergripande mål och nyckeltal.

Att nämnderna i
sina budgetäskande
för 2007 skall presentera förslag till
övergripande mål
och verksamhetsmål med nyckeltal
för en god ekonomisk hushållning.

Dnr 2005:168,
2006-12-04, §
65

Dnr 2005:118,
2006-12-04, §
73

Motion- spårningsarmband
Att ge socialnämnden i uppdrag att ta
fram förslag till
riktlinjer för
nödsändare samt
förslag på eventuell
avgift för den enskilde och därmed
anse motionen besvarad.
Förtroendevaldas villkor och
kommunens organisation
Att uppdra till bildningsnämnden och
socialnämnden att
lägga fram ett gemensamt förslag till

Januari 2016
Emmaboda kommun
PwC

Verkställt

Ja.

Socialnämnden har arbetat
fram ett förslag till riktlinjer
för nödsändare samt förslag på
eventuell avgift för den enskilde. Förslag till riktlinjerna
bereddes av nämnden den 22
mars år 2007.

Ja.

Kommunfullmäktige beslutade
att återta uppdraget.

Nej.

30 av 33

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

hur LSSverksamheten skall
organiseras
Dnr
2006:8, 200612-04, § 75

5.2.
Dnr, datum & §
Dnr
2005:53,
2007-0128, § 3

Dnr
2007:8,
2007-0618, § 43

Budget 2007
Att nämnder och
styrelser skall uppdras att redovisa
förslag till övergripande mål och
verksamhetsmål
med nyckeltal för
god ekonomisk
hushållning den 1
maj 2007

De intervjuade kan inte riktigt
svara på vad detta beslut avser
och hittar inget registrerat
eller noterat med bäring på
detta. Dock konstateras det
som ovan att ett budgetäskande har lagts fram, men ej
till den 1 maj år 2007.

Nej,

Urval beslut år 2007
Beslut

Iakttagelser

Motion- ”fixartjänst”
för gamla

Socialnämnden återremitterade
ärendet till KS med motiveringen att lägga till mer information/motivera vad exakt
nämnden ska göra. Därefter
finns ingen information om var
ärendet har tagit vägen.

Att uppdra till socialnämnden och möjligheternas hus
att utreda möjligheterna
för en fixartjänst inom
ramen för en utveckling av
en bredare tjänstesektor
inom vård och omsorg. I
uppdraget skall erfarenheter från Samhall inhämtas.
Övergripande mål och
budget för år 20082010
Att samtliga nämnder tilllämpar barnkonsekvensanalys inför beslut som berör barn och ungdomar
varigenom FN:s barnkonvention tillämpas i Emmaboda kommun och ett
barnbokslut införs i årsbokslutet för år 2008.
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De intervjuade anger att det
inte finns någon kommunövergripande strategi kring hur
detta beslut ska verkställas.
Nämnden försöker dock använda sig av barnperspektivet i
dess grundvärderingar. Det
finns inget systematiskt arbetssätt för dessa frågor dock.

Verkställt

Delvis.

Nej.
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5.3.

Urval beslut år 2010

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

KS/2008:100,
2010-06-21, §
53

Motion – Familjecentral

Enligt de intervjuade har en
utredning genomförts. Därefter finns det också ett
beslut från fullmäktige som
anger att man inte ska inrätta en familjecentral.

Kommunfullmäktige
beslutar att ställa sig
positivt till förslaget och
invänta utredning av
Socialförvaltningen,
Bildningsförvaltningen
och Landstinget Kalmar
län om möjligheterna till
kostnadsberäkning av ett
eventuellt införande.

5.4.

Verkställt

Ja.

Urval beslut år 2011

Dnr, datum &
§
KS/2010:90,
2011-03-07, § 7

KS/2009:237,
2011-04-04, §
22

Beslut

Iakttagelser

Medborgarförslag –
Inför parboendegaranti för äldre
Fullmäktige beslutar att
uppdra till Socialnämnden att ta fram en ny
policy för parboendegaranti i Emmaboda kommun.

Socialnämnden har arbetat
fram riktlinjer/policy för
parboendegaranti. Det framgår dock inte om dessa har
antagits av fullmäktige eller
om ärendet har återrapporterats till fullmäktige.

Motion – Ansökan om
investeringsstöd till
trygghetsboenden

Enligt de intervjuade har en
marknadsundersökning genomförts inom ramen för
den LOV-utredningen som
har gjorts. Undersökningen
innehöll även ekonomisk
kalkyl om behov av trygghetsboende. Ärendet har
skickats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra till
socialnämnden att i samverkan med Emmaboda
bostads AB göra en
marknadsundersökning
och en ekonomisk kalkyl
om efterfrågan och behovet för trygghetsboende i
Emmaboda kommun.
Arbetet ska finnas färdigt
och redovisat vid behandling av budget 2012.
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Verkställt

Ja.

Ja.
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5.5.

Urval beslut år 2012

Dnr, datum &
§

Beslut

Iakttagelser

KS/2011:249,
2012-03-26, §
18

Motion – Kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen

Kvalitetsuppföljning av äldreomsorgen redovisas årligen
till fullmäktige genom KKiK.

Fullmäktige beslutar att
resultat av kvalitetskontroller inom äldreomsorgen redovisas
årligen för kommunfullmäktige
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Verkställt

Ja.
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