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Plats och tid Ödevata fiskecamp, Ödevata 104 Emmaboda, 2020-05-25, kl. 18:00 – 18:30 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anette Strömblad kommunchef 
Anders Svensson ekonomichef 
 

Anmärkning På grund av Corona-pandemin genomfördes kommunfullmäktige med  
endast 21 istället för 41 ledamöter efter att partierna kvittat mandaten sinsemellan. 

  
Utses att justera Bo Häggbring (SD) och Simon Petersson (S) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2020-05-29 kl. 08:00 

 
Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 41 - 48 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Bo Häggbring (SD)   Simon Petersson (S)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2020-05-25   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-05-29 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-06-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   

Christoffer Karlsson 
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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  F 
3 Sten-Olof Johansson M  F 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Charlotte Andersson SD Stefan Marcelius N 
6 Zeljka Krajinovic S  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  F 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M  N 
11 Martin Henriksson SD Bo Mårtensson N 
12 Annika Karlsson S  N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  N 
15 Jenny Rydberg C  N 
16 Stefan Nyström M  F 
17 Gull-Britt Hellborg KD  N 
18 Marie-Louise Eddegård S  F  
19 Lars-Olof Karlsson -  F 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  F 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M  F 
24 Kickie Norrby S  F 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD  F 
27 Gunvor Karlsson S  F 
28 Rune Magnusson  C  F 
29 Hans Ohlsson  M  F  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S  F 
32 Stig-Ove Andersson S  F 
33 Mats Bjartling BA  F 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  F 
36 Eva Regin Johnston  M  N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  F 
39 Gullvi Dahllöf S  F 
40 Göran Andersson C  F 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
 
§ 41 Kommunrevisorerna informerar  
§ 42 Blåljusstation/brandstation – inriktning 
§ 43 Besvarande av Motion – Underlätta för fastighetsägare vid sotning och 

brandskyddskontroll  
§ 44  Finansiering av servicebyggnad Badplats/Camping Törestorp 2:2 
§ 45 Finansiering av omklädningsrum Emmaboda idrottsplats 
§ 46 Förlängning av redovisningsperioden för partistöd - i anledning av 

pandemin Coronasmitta och sjukdomen Covid-19 
§ 47 Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
§ 48  Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
Voteringar 
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§ 41 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
Ingen information ges. Kommunrevisorernas ordförande Per Sigvardsson har 
meddelat att de inte kommer närvara vid dagens sammanträde.  
Med anledning av rådande pandemi coronavirussmitta och sjukdomen Covid-19 
begränsar fullmäktiga antalet närvarande ledamöter genom överenskommelse om 
kvittningsmodell.  
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 42 Dnr KS/2016:315 
 
Blåljusstation/brandstation - inriktning 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 53 att uppdra till Emmaboda 
Fastighets AB, att tillsammans med Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
och Tekniska kontoret inkomma med kostnadsberäkning inkl. skisser enligt 
följande punkter: 
• Nybyggd blåljusstation till en kostnad av maximalt 55 mkr 
• Nybyggd blåljusstation med renoverad ledningscentral i befintlig 

blåljusstation till en kostnad av maximalt 55 mkr 
• Renovering av befintlig blåljusstation med utryckningshall lokaliserad på 

lämplig plats. 
 
Sammanfattning 
För att komma vidare i processen med en ny blåljusstation/brandstation krävs ett 
inriktningsbeslut. Beslutet som togs av fullmäktige 2019-04-29 § 53 var ett 
uppdrag att inkomma med kostnadsberäkningar inkl. skisser enligt de tre möjliga 
inriktningar. Förslaget från de verksamheter som arbetat med uppdraget är ett nytt 
blåljushus inom befintlig kostnadsram enligt fullmäktiges beslut 2019-04-29 § 53. 
 
Beslutsunderlag 
KF 2019-04-29 § 53 Ny blåljusstation_brandstation 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar att inriktningen är att bygga ett nytt blåljushus inom 
befintlig kostnadsram enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 53. 
 
Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) yrkande.  
 
En enig Kommunstyrelse bifaller Johan Jonssons (C) yrkande.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att inriktningen är att bygga ett nytt blåljushus inom befintlig kostnadsram enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 53. 
____ 
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§ 43 Dnr KS/2018:275 
 
Besvarande av Motion – Underlätta för fastighetsägare vid sotning och 
brandskyddskontroll  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktigeledamot Johan Jonsson (C) har inkommit med motion 
gällande att underlätta för fastighetsägare vid sotning och brandskyddskontroll. 
 
Motionen är remitterad till Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för 
synpunkt och förslag på besvarande av motionen.  
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås synpunkter 
”Räddningstjänsten utgår från Boverkets regler som anser att det är 
fastighetsägaren som bör ha en stege som passar ägarens fastighet. I Boverkets 
byggregler, BBR, finns regler om taksäkerhet för att förebygga fall. Reglerna 
handlar om säkerhet vid byggnadens användning eller drift. 
Taksäkerhetsutrustning behövs, enligt Boverkets byggregler, bara då det finns ett 
fast arbetsställe på taket eller om det för byggnadens användning är nödvändigt att 
ta sig upp på eller förflytta sig på byggnadens tak. 
"Om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt att ta sig upp på ett 
tak och/eller förflytta sig på taket måste det finnas anordningar som gör detta 
säkert. I byggnadens drift och användning ingår inte allmän inspektion av taket 
eller reparationer av det" 
 
Att sotaren och brandskyddskontrollanten skulle ha med sig egen stege för att ta 
sig upp taket är en orimlighet då det är väldigt olika hur den stegen skulle se ut för 
att uppfylla de krav som finns i Boverkets Byggregler. Varje fastighet skall ha fast 
monterad uppstigningsanordning enligt Plan och bygglagen, PBL, om höjden är 
mer än 4 meter. Om det behövs en stege som är länge än 4 meter får den ej vara 
delbar enligt arbetsmiljölagen och det finns ingen möjlighet att transportera en så 
lång stege till kund. 
 
Att sotaren eller brandskyddskontrollanten skulle ha med sig en fyra meter lång 
stege är omöjligt då det krävs minst två - tre personer för att kunna resa stegen på 
ett säkert sätt och det skulle krävas ett större fordon för transporten till fastigheten. 
 
I framtagen arbetsordningen för rengöring (sotning) som entreprenören och 
räddningstjänsten har skrivit under på står det följande att läsa. 
"Fastighetsägarens ansvar för rengöringen(sotning) ska särskilt tillses att:  
Lös markstege, i förekommande fall, finns tillgänglig vid uppstigningstillfället till 
taket " 
Det står alltså att det skall finnas en stege tillgänglig vid uppstigningstillfället, inte 
att den skall vara rest mot taket. 
 
Räddningstjänsten ser inte att det finns något problem för fastighetsägare att 
tillhandahålla en godkänd stege för att kunna ta sig till taket, varken sotaren eller 
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brandskyddskontrollanten har något emot att resa stegen själv bara den finns 
tillgänglig i närheten av uppstigningsstället.” 
 
Beslutsunderlag 
KS_2018_275-Motion Sotare och brandskyddskontrollanter bör ha med egen 
stege 
Svar medborgarförslag stege 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med beaktande av Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås svar avslå 
motionen 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag till 
beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med beaktande av Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås svar avslå 
motionen 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
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§ 44 Dnr KS/2020:205 
 
Finansiering av servicebyggnad Badplats/Camping Törestorp 2:2 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med underlag gällande finansiering av 
servicebyggnad Badplats/Camping Törestorp 2:2. 
 
Under 2019 anlades en brand i den gamla servicebyggnaden som totalförstörde 
den. På grund av att försäkringsersättningen hamnar i driftsbudgeten måste hela 
projektet finansieras av investeringspengar. 
 
Förvaltningens roll 
Tekniska har tillsammans med verksamhetsutövaren tagit fram en ny utformning 
av byggnaden. Entreprenaden är påbörjad och det är våra ramavtalsentreprenörer 
som gör jobbet. Byggnaden ska stå färdig i början av maj månad vilket betyder att 
byggnaden nästan är helt färdig. 
 
Vid byggnationen upptäcktes också problem med trekammarbrunnen, fallet var 
inte tillräcklig och den behövde sänkas ner. Med hänsyn till ålder så bytes även 
brunnen ut. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om tilldelningen av investeringsmedel från Kommunfullmäktige uteblir måste 
Teknik & Fritidsnämnden tilldela från sin investeringsbudgetram.  
 
Det kommer innebära att flera planerade åtgärder måste skjutas på framtiden. 
Skulle även tjänsteskrivelsen angående återställningen av omklädningsrummen på  
Emmaboda idrottsplats få avslag innebär det att Teknik & Fritidsnämndens 
budgetram inte kommer att vara tillräcklig för att täcka kostnaderna för båda 
projekten, varav återställning av Idrottsplatsen måste skjutas till minst 2021. 
 
Ekonomi 
Försäkringsersättningen beräknas bli runt 2.000.000:-, från detta belopp kommer 
avskrivningen av den gamla byggnaden belastas. Resterande hamnar i 
driftbudgeten. 
Kostnaden för byggnationen uppgår till: 
2.700.000:- 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 15 
att föreslå Kommunstyrelsen att verka för att ovanstående medel tilldelas av 
Kommunfullmäktige till Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
Tidplan Vissefjärda 
Planritning Vissefjärda servicehus 
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Planritning Vissefjärda miljöhus 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna återuppbyggnad av servicebyggnad vid Törestops camping till ett 
maximalt belopp av 2,7 Mkr samt 
 
att investeringen finansieras genom upplåning. 
_____ 
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§ 45 Dnr KS/2020:207 
 
Finansiering av omklädningsrum Emmaboda idrottsplats 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med underlag gällande finansiering av 
Omklädningsrum Emmaboda idrottsplats. 
 
I januari i år utbröt en el-brand i en vägg i omklädningsrummen på Emmaboda 
idrottsplats. Skadan blev omfattande då branden startade i teknikrummet. Hela 
fastigheten blev utan värme och vatten, en stor del utan el samt flera rum blev 
brand/rökskadade. 
 
På grund av att försäkringsersättningen hamnar i driftsbudgeten måste hela 
projektet finansieras av investeringspengar. 
 
Förvaltningens roll 
Sanering och rivning är genomförd. Under rivningen upptäcktes att syllen var  
rötskadad då den var ingjuten i betong. Detta behöver åtgärdas vilket innebär att 
ett duschrum måste rivas och återuppbyggas. 
 
Föreningen önskar i samband med återställningen en ändring av planlösningen 
samt en utbyggnad av ytterligare omklädningsrum och förråd. Ska detta göras är 
det ett ypperligt tillfälle i samband med återställningen. 
 
Vi har tagit in kostnadsberäkningar för att enbart återställa byggnaden samt en 
kostnad för att tillgodose föreningens önskningar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om tilldelningen av investeringsmedel från Kommunfullmäktige uteblir måste 
Teknik & Fritidsnämnden tilldela från sin investeringsbudgetram. Det kommer 
innebära att flera planerade åtgärder måste skjutas på framtiden. 
Skulle även tjänsteskrivelsen angående återuppbyggnaden av servicehuset på 
Vissefjärda camping få avslag innebär det att Teknik & Fritidsnämndens 
budgetram inte kommer att vara tillräcklig för att täcka kostnaderna för båda 
projekten, varav återställning av Idrottsplatsen måste skjutas till minst 2021. 
 
Ekonomi 
Försäkringsersättningen beräknas bli runt 2.000.000:-, från detta belopp kommer 
avskrivningen av skadan belasta. Resterande hamnar i driftbudgeten. 
 
Att återställa byggnaden efter branden samt åtgärda skadorna på syllen uppskattas 
till en kostnad på: 2.150.000:- 
För att göra ombyggnaden som föreningen önskar så uppskattas merkostnaden till: 
1.500.000:- 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 16  

gcn
Infogad text
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att föreslå Kommunstyrelsen att 'verka för att ovanstående medel för återställning 
tilldelas av Kommunfullmäktige till Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
att föreslå Kommunstyrelsen att verka för att Kommunfullmäktige beslutar om 
avslag av medel för tillbyggnad till Tekniska kontoret för ovanstående projekt, 
med hänvisning till de nuvarande ekonomiska förutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag  
Planritning omklädningsrum befintlig 
Planritning omklädningsrum ombyggnad-tillbyggnad 
TFN 2020-04-22 protokollsutdrag § 16 Omklädningsrum Emmaboda Idrottsplats 
____ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna återuppbyggnad och ombyggnad av omklädningsrum vid Emmaboda 
idrottsplats till ett maximalt belopp av 3,6 Mkr samt 
att investeringen finansieras genom upplåning. 
____ 
 
Yrkanden 
Sten-Olof yrkar ändring av beslutet till följande lydelse: 
att godkänna återuppbyggnad av omklädningsrum vid Emmaboda idrottsplats till 
ett maximalt belopp av 2,2 Mkr  
 
Johan Jonsson (C), Bo Eddie Rossbol (BA), Jarkko Pekkala (S), Gull-Britt 
Hellborg (KD) och Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Sten-Olof Johanssons 
(M) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag  mot Sten-Olof Johanssons (M) förslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Sten-Olof Johanssons (M) förslag. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna återuppbyggnad av omklädningsrum vid Emmaboda idrottsplats till 
ett maximalt belopp av 2,2 Mkr  
 
att investeringen finansieras genom upplåning. 
____ 
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§ 46 Dnr KS/2015:344 
 
Förlängning av redovisningsperioden för partistöd - i anledning av pandemin 
Coronasmitta och sjukdomen Covid-19 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 128 om regler för kommunalt 
partistöd och om revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Emmaboda 
kommun 2016-06-13 § 68. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 150 
att ändra datum för inlämning av redovisning från senast 6 månader till senast 5 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Enligt kommunallagen 4 kap 30-32 §§ ska fullmäktige besluta om partistödets 
omfattning och formerna för det. Beslutet ska innehålla ett krav att det årligen från 
partier som fått partistöd ska lämnas in en skriftlig redovisning. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pandemin Coronasmitta och sjukdomen Covid-19 har flera 
partier framfört svårigheter att hinna genomföra årsstämmor innan de inkommer 
med redovisningen av partistödet.  
Det har framförts önskemål om att senarelägga senaste datum för när 
redovisningen av partistödet ska vara inne.   
Då redovisningen för partistödet enligt kommunallagen 4 kap 31§ 2st. ska ges in 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång och 
fullmäktiges beslut om senast fem månader är det möjlighet att flytta fram senast 
inlämnat datum en månad.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med anledning av rådande pandemi med Coronavirussmitta och sjukdomen 
Covid-19 förlänga senast inlämningsdatum av redovisning av 2019 års partistöd 
till 30 juni 2020 samt 
 
att beslutet enbart gäller för redovisning av 2019 partistöd därefter gäller tidigare 
beslutade regler kommunalt partistöd i Emmaboda kommun, kommunfullmäktige 
2017-12-18 § 150. 
____ 
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§ 47 Dnr KS/2020:xx 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
Inga nya medborgarförslag eller motioner har inkommit till kommunen. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 48 Dnr KS/2020:9 
 
Frågor och svar vid Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigeledamot Maria Ixcot Nilsson (S) ställer frågan hur 
fullmäktiges sammanträden och ledamöters möjlighet att delta kommer se ut efter 
sommaruppehållet 2020? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för kommunens möjligheter och brister 
att hålla digitala sammanträden i dagsläget.  
Kommunstyrelsens ordförande informerar att alla partigruppledare har fått en 
inbjudan till möte. Dagordningen för mötet är en diskussion kring politiska 
sammanträden efter sommaruppehållet 2020. 
____ 
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