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§ 49 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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§ 50 Dnr KS/2018:313 
 
Besvarande av Medborgarförslag – fartsänkande åtgärder i södra 
Emmaboda 
 
Bakgrund  
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att ett flertal 
trafikanter har svårt att respektera hastighetsbestämmelserna i södra Emmaboda 
och specifikt på Lindgatan med förlängning från Lindehult kvällar, nätter och 
morgnar. Förslagsställaren uppger att de har dagliga exempel på att bilar kör 
snarare 90 än 50 km/tim. Det är en smal väg med mycket hus. Förslagsställaren 
önskar ett antal fartsänkande åtgärder på denna gata exempel chikaner eller 
burkbuskar.  
Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för synpunkter.  
 
Förvaltningens roll Hastighetsmätning är gjord i båda riktningarna under tiden 
2019-05-20 – 2019-05- 29. Totalt har 964 fordon passerat. Mätningen visar att 
genomsnittshastigheten är 42,3 km/h.  
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag-fartsänkande åtgärder i södra Emmaboda 
TFN 2020-04-22 bilaga § 20 Remiss-medborgarförslag fartsänkande åtgärder i 
södra Emmaboda 
TFN 2020-04-22 protokollsutdrag § 20 Remiss-medborgarförslag fartsänkande 
åtgärder i södra Emmaboda 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 20 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget gällande fartsänkande åtgärder med hänvisning till genomförd 
hastighetsmätning.  
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att frågan 
därmed är besvarad och avslutad.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till Teknik- och fritidsnämnden att se över trafiksituationen i hela 
kommunen på kommunala gator i syfte att få ner maxhastigheten 
 
att i enlighet med Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-04-22 § 20 avslå 
medborgarförslaget gällande fartsänkande åtgärder med hänvisning till genomförd 
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hastighetsmätning samt 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar tillägg i första att satsen med  
att uppdra till Teknik- och fritidsnämnden att se över trafiksituationen i hela 
kommunen på kommunala gator ”och föreslå åtgärder” i syfte att få ner 
maxhastigheten  
 
att i andra attsatsen ändra ordet avslå till ordet besvara. 
 
Propositionsordning 
Maria Ixcot Nilsson (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Maria Ixcot Nilssons (S). 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) 
ändringsyrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till Teknik- och fritidsnämnden att se över trafiksituationen i hela 
kommunen på kommunala gator och föreslå åtgärder i syfte att få ner 
maxhastigheten 
 
att i enlighet med Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-04-22 § 20 besvara 
medborgarförslaget gällande fartsänkande åtgärder med hänvisning till genomförd 
hastighetsmätning samt 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
Yrkanden  
Jarkko Pekkala (S) yrkar tillägg i 1:a att satsen med följande text ”där föreskriven 
hastighetsbegränsning överskrids” efter orden …få ner maxhastigheten…   
 
Propositionsordning 
Jarkkos Pekkalas (S) yrkande mot avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit Jarkko Pekkalas (S) 
tilläggsyrkande. 
____ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till Teknik- och fritidsnämnden att se över trafiksituationen i hela 
kommunen på kommunala gator och föreslå åtgärder i syfte att få ner 
maxhastigheten där föreskriven hastighetsbegränsning överskrids 
 
att i enlighet med Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-04-22 § 20 besvara 
medborgarförslaget gällande fartsänkande åtgärder med hänvisning till genomförd 
hastighetsmätning samt 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
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§ 51 Dnr KS/20119:159 
 
Besvarande av Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet har inkommit med motionen – Uppstramning av Emmaboda 
kommuns tobakspolicy. 
 
Motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy 
I motionen tas det upp 
• Att kostnaden för tobak (nikotin) användningens enorma kostnader för hälso- 

och sjukvården, att stora delar av tobaksproduktionen sker med hjälp av 
barnarbete och mängder av kemikalier. 

• Att Emmaboda kommuns tobakspolicy från 2008 är ganska beskedlig och 
befattar sig enbart med traditionell röktobak, där nämns ingenting om e-
cigaretter, snus, vattenpipa med mera. Policyn tar hänsyn till besökare i 
kommunens lokaler, men tar en dämpad approach till problematiken i 
förhållandet till boende, barn, skolelever och övriga delar av samhället. Det 
finns även lite information angående personalens förhållande till alla 
skolelever, dagis- och förskolebarn eller inom alla typer av äldreomsorg. Den 
som blir omhändertagen av andra människor, oavsett ålder, ska ha rätten att 
slippa såväl rök- tobakslukt från omvårdnadspersonal och annan indirekt 
påverkan på grund av tobaksbruk. 

• Att kommunen ser över sin tobakspolicy och i den tar bort möjligheten till 
tobaksbruk under arbetstid, men så klart också erbjuder tobaks- och nikotin 
beroende medarbetare hjälp/behandling som en del av arbetet för en mera 
hälsosam kommun och inte enbart nämner frågan diskret i medarbetarsamtal 

Miljöpartiet yrkar 
• att Emmaboda kommun inför en ny och aktivt tobakspolicy som förbjuder 

tobaksbruk (i alla former) under arbetstiden (inklusive tar bort möjligheten för 
eventuell utstämpling för rökpaus) samtidigt med att man aktivt ökar 
möjligheten och hjälper medarbetare och elever i kommunens verksamheter 
att bli av med sitt beroende. 

 
Sammanfattning av Socialnämndens yttrande 
”En ny tobakslag togs i bruk i Sverige under 2019. Tobaksförsäljare ska numera 
söka tillstånd och prövas om de uppfyller kraven, rökförbud på uteserveringar och 
utökade områden för rökfria miljöer, är några exempel på sådant som är märkbara 
förändringar.  
 
Försäljning av tobaksvaror kopplas för ofta till kriminalitet och kraven på 
handlarna har ökat. Målet är att öka tillsynen och förhindra olagliga och felmärkta 
tobaksvaror. Lagstiftarens skärpta krav och utökade platser som benämns som 
rökfria miljöer skickar en tydlig signal. Kommunen är tillsynsmyndighet och för 
att kontrollera efterlevnaden i de rökfria miljöerna behövs resurser till tillsynen. 
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Utifrån uppdraget som alkoholhandläggare har socialnämnden begränsade 
ingångar i ämnet ”rökfri arbetstid”. Det bör dock uppmärksammas att kommunens 
anställdas rökvanor i anslutning till entréer kan bli en fri fråga att ta ställning till, 
dels vid tillsyn och dels genom att ansvarig för verksamheten ser till att detta inte 
sker. 
 
Socialnämnden har besvarat remissen utifrån sitt ansvar för handläggningen av 
ärenden om serveringstillstånd och tillsyn över serveringar som finns i kommunen 
samt  också har tillsyn över försäljning av folköl, tobak och av vissa receptfria 
läkemedel.  
 
En översyn av kommunens tobakspolicy och ett eventuellt förbud för medarbetare 
att röka under raster kräver ett kommunövergripande beslut. Ett beslut som i så 
fall bör föregås av en utredning och utarbetande av förslag till ny tobakspolicy för 
kommunen. Där bör i så fall undersökas om kommunen har rätt att förbjuda 
medarbetare att röka under sin rast. En eventuell utredning och utarbetande av 
förslag till ny tobakspolicy skulle kunna samordnas av kommunens 
folkhälsosamordnare. Det eftersom frågor kring människors konsumtion av bland 
annat tobak hanteras inom den tjänsten. Dock är det inte socialnämnden sak att 
fatta beslut om.” 
 
Ärendets beredning 
Alkohol- tobakshandläggare och socialförvaltningens verksamhetsutvecklare har 
besvarat motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy 
Yttrande – Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy 
SN 2020-04-22 § 35 - Yttrande - Motion - Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy 
 
Socialnämnden beslutade 2020-04-22 § 35 
att godkänna yttrandet på motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy och anse det som sitt eget 
 
att översända yttrandet på motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Kommunledningskontorets synpunkt 
Emmaboda kommuns tobakspolicy är under revidering, i enlighet med gällande 
plan för revidering av styrande dokument, och beräknas framläggas för 
kommunfullmäktige vintern 2020. Med tanke på rådande pandemi kan arbetet 
fördröjas. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Emmaboda kommuns tobakspolicy ska revideras senast 2021 samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkande 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar tillägg av att sats med följande lydelse -att i arbetet 
med att revidera Emmaboda kommuns tobakspolicy beakta motionens intentioner. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseberedningens 
förslag. 
 
Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller avslag för Maria Ixcot Nilssons 
(S) tilläggsyrkande.  
 
Votering på Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande 
Ja för avslag 
Nej bifall 
Utfall votering 7 ja 6 nej 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Emmaboda kommuns tobakspolicy ska revideras senast 2021 samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden 
Jette Lehrmann Madsen (MP) yrkar återremiss med motiveringen att motionen 
inte anses vara besvarad i rätt form. 
 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Om ärendet ska besluts om i dag mot om det ska återremitteras.  
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Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet avgörs idag. 
 
Votering 
Ja om ärendet ska avgöras idag 
Nej om ärendet ska återremitteras 
Utfall av voteringen blir Ja 12, Nej 8, 1 avstår. 
Minoritetsåterremiss 
Enligt kommunallagen krävs enbart en tredjedel av ledamöternas röster för en 
återremiss, s.k. Minoritetsåterremiss, vilket voteringen visar och ärendet 
återremitteras. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att återremittera ärendet med motiveringen att motionen inte anses vara besvarad i 
rätt form. 
____ 
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§ 52 Dnr KS/2020:08 
 
Skattesats 2021 
 
Sammanfattning 
I kommunallagens 8 kap § 6, står att "förslag till budget skall upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året."  
 
Vidare anger kommunallagen 8 kap § 9 att "Om budgeten på grund av särskilda 
skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen.  
Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får 
då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, 
om det finns skäl till det."  
 
De senaste förändringarna av skattesatsen var när  
Kommunfullmäktige 2011-10-31 § 97 fastställde skattesats till 21:21 kronor per 
skattekrona för året 2012 vilket var en sänkning med 41 öre p.g.a. skatteväxling 
med anledning av kollektivtrafik-förändringen då landstinget tog över som 
huvudman samt när  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-14 § 115 fastställde skattesatsen för 2015 
till 21:71 vilket var en höjning med 50 öre per skattekrona och beslutade 2019-06-
04 § 100 fastställa skattesatsen för 2020 till 22:21, en höjning med 50 öre per 
skattekrona. 
 
Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag till 
beslut.  
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att fastställa skattesatsen under 2021 till 22:21 kronor per skattekrona vilket 
innebär ingen förändring.  
____ 
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§ 53 Dnr KS/2020:8 
 
Budget 2021 inklusive flerårsplan 
 
Kommunstyrelsen har i uppgift att till Kommunfullmäktige överlämna förslag till 
driftbudget 2021, investeringsbudget 2021 samt prognos för 2022 och 2023. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 
____ 
 
Yrkanden 
Sten-Olof Johansson (M), Bo Eddie Rossbol (BA), Gull-Britt Hellborg (KD), Leif 
Karlsson (M) Bo Sunesson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens 
förslag till beslutet. 
 
Martin Henriksson (SD) yrkar att 1 miljon kronor tas från investering gång- och 
cykelvägar för att i stället användas till trygghetsskapande åtgärder. 
 
Mötet ajourneras kl. 14:24 – 14:33 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseberedningens 
förslag. 
 
Martin Henriksson (SD) ändringsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller avslag för Martin Henriksson 
(SD) ändringsyrkande.  
 
Ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 
____ 
 
Reservationer 
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Föredragande  
Johan Jonsson (C) Alliansen för Emmaboda, Centerpartiet, Moderaterna, Bästa 
Alternativet och Kristdemokraterna. 
Maria Ixcot Nilsson (S) samverkan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.  
Martin Henriksson (SD) Sverigedemokraterna. 
Emma Åhlander Hansson (M) ordförande bildningsnämnden 
Stefan Nyström (M) ordförande socialnämnden 
Anja Karlsson Granlund (BA) 1:e vice ordförande Teknik- och fritidsnämnden  
Bo Eddie Rossbol (BA) ordförande bygg- och miljönämnden 
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Yrkande 1 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att trots de tuffa tiderna sänker resultatmålet från 1 
% till 0.8 % och tilldelar kommunstyrelsen 1 260 000 till ett trygghetsprojekt.  
 
Yrkande 2 
Martin Henriksson (SD) yrkar att 1 miljon kronor tas från investering gång- och 
cykelvägar för att i stället användas till trygghetsskapande åtgärder. 
 
Mötet ajourneras 18:45 – 18:55 
 
Emma Åhlander Hansson (M), Stefan Nyström (M), Anja Karlsson Granlund 
(BA) och Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Sten-Olof Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt 
till Martin Henrikssons (SD) ändringsyrkande, yrkande nr 2. 
 
Yrkande 3  
Simon Petersson (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande, 
yrkande nr 1 samt 
yrkar ändring att 2 miljoner kronor tas ifrån ospecificerade investeringar 2021 och 
går till bildningsnämndens investeringsbudget för 2021. Pengarna ska användas 
till att rusta upp lokalerna på Vilhelm Mobergsgymnasiet till förmån för en mer 
attraktiv och bättre studiemiljö.  
 
Jette Lehrmann Madsen (MP) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) 
ändringsyrkande, yrkande nr 1 och Simon Peterssons (S) yrkande nr 3. 
 
Yrkande nr 4  
Maria Ixcot Nilsson yrkar ändring att 500 tkr inom investeringsbudgeten flyttas till 
hälsofrämjande åtgärder i form gymredskap som placeras centralt utomhus i alla 
våra tätorter.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) och Jarkko Pekkala (S) yrkar avslag till Martin 
Henriksson (SD) yrkande, yrkande nr 2.  
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Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande, 
yrkande nr 1, 
bifall till Simon Peterssons (S)S ändringsyrkande, yrkande nr 3 samt 
bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande, yrkande nr 4.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag till Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande 
yrkande nr 1.  
bifall till Martin Henrikssons (SD) ändringsyrkande, yrkande nr 2.  
avslag för Simon Peterssons (S) ändringsyrkande, yrkande nr 3.  
avslag för Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande, yrkande nr 4.  
 
Mötet ajourneras 19:35-19:45 
 
Propositionsordning 
Följande propositionsordning godkänns  
Första kommer ordförande fråga på huvudförslaget som är kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Därefter kommer alla ändringsyrkande, var för sig, ställas mot 
avslag.  
 
Proposition 1 
Kommunstyrelsens förslag till budget mot avslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Proposition 2 
Martin Henrikssons (SD) ändringsyrkande, yrkande 2, mot avslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit Martin Henrikssons (SD) 
ändringsyrkande, yrkande nr 2.  
 
Votering 1 
Ja för Yrkande nr 2 
Nej för Avslag 
Utfall av votering 12 Ja, 9 Nej. 
 
Proposition 3 
Marias Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande, yrkande nr 4 mot avslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit avslag.  
 
Votering 2 
Ja för avslag 
Nej för yrkande nr 4 
Utfall votering 12 Ja, 9 Nej. 
 
Proposition 4 
Marias Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande, yrkande nr 1 mot avslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit avslag.  
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-06-15  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Votering 3 
Ja för avslag 
Nej för yrkande nr 1 
Utfall votering 12 Ja, 9 Nej. 
 
Proposition 5 
Simon Peterssons (S) ändringsyrkande, yrkande nr 4 mot avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit avslag.  
 
Votering 4 
Ja för avslag 
Nej för yrkande nr 4 
Utfall votering 12 Ja, 9 Nej. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 
 
att 1 miljon kronor tas från investering gång- och  
cykelvägar för att i stället användas till trygghetsskapande åtgärder. 
____ 
 
Reservationer 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Krajinovic (S), Jarkko Pekkala 
(S), Nicke Grozdanovski (V), Marie-Louise Eddegård (S), Dragan Pavlovic (S), 
Jette Lehrmann Madsen (MP) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot beslutet 
i de delar de själva röstat för en ändring. 
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§ 54 Dnr KS/2020:235 
 
Begäran om omfördelning av investeringsmedel 
 
Bakgrund 
Tekniska förvaltningen ser ett behov av en omfördelning av investeringsmedel för 
att få en bättre fördelning från de projekt som inte är så kostnadsdrivande i år till 
de projekt som är det. 

 
Förvaltningens roll 
Kylanläggningar äldreboende 
På grund av rådande situation och de restriktioner som finns på äldreboenden i 
kommunen har vi i samråd med förvaltningschefen på Socialförvaltningen bestämt 
att det inte är möjligt att genomföra installationerna för kylanläggningarna i år. 
 
Om-/tillbyggnad Bjurbäckskolan 
Projektet kräver en omfattande förstudie och projektering innan byggnation 
påbörjas varav de stora kostnaderna för projektet kommer hamna under åren 
2021/22. 
 
Tulpanen 
Tekniska förvaltningen behöver utökade medel för att färdigställa lokalerna i den 
nya fastigheten Tulpanen 18 (Gamla Folktandvården). Initialt var budgeten satt till 
3 miljoner men omfattningen på arbetena har utökats och en större del av 
fastigheten ska tas i bruk varav det kräver en viss ombyggnad då lokalerna inte är 
anpassad för vår typ av verksamhet. Visst sedvanligt underhåll görs också i 
samband med anpassningen.  
 
De verksamheter som ska nyttja fastigheten är Integrationsenheten som flyttar från 
hyrda lokaler på Långgatan. Familj och individomsorgen utökar sin verksamhet 
och flyttar in tillsammans med integrationen, detta för att minska placeringar 
externt vilket innebär minskade kostnader. I anslutning till SFI-utbildningens 
lokaler görs det iordning ytterligare klassrum för att även inrymma 
vuxenutbildningen som på grund av den nya utbildningsplikten ökar antalet 
elever. Att lokalerna hamnar vid SFI’s befintliga lokaler ger samordningsvinster. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Omfördelas investeringsmedlen enligt förslaget kan arbetena fortsätta obehindrat 
med nästa etapp. Om inte måste arbetena avbrytas och endast Integrationsenhetens 
lokaler blir färdigställda. De övriga verksamheterna blir utan ytterligare lokaler 
som är förenat med kostnader och svårigheter att uppfylla de nya lagkraven. 
 
De entreprenörer som utför arbetena är i största del lokala ramavtalsentreprenörer 
som vi även gärna vill hålla sysselsatta med tanke på rådande situation. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga tillskjutande medel behövs för 2020. Däremot kommer investeringsbehovet 
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kvarstå för de projekt som får en minskad budget i år. 
 
Kylanläggningar äldreboende
  

-800.000:- 

Om-/tillbyggnad 
Bjurbäcksskolan 

-2.200.000:- 

Tulpanen +3.000.000:- 
Summa 0:- 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och fritidsnämnden vill göra en omfördelning av investeringsmedel för 
2020 för följande projekt: Kylanläggningar äldreboenden, om-/tillbyggnad 
Bjurbäckskolan samt Tulpanen. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att omfördela investeringsram för projekten enligt ovanstående förslag 
innebärande att investeringsmedel för kylanläggningar äldreboende, 800 tkr och 
om-/tillbyggnad Bjurbäckskolan, 2,2 mkr används för investering att färdigställa 
fastigheten Tulpanen. 
____ 
 
 
 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-06-15  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 55 Dnr KS/2020:210, KS/2020:140 
 
Överflyttning av verksamhet enligt lag om stöd och service, LSS, barn och 
unga från Bildningsnämnden till Socialnämnden 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsens personalutskott beslöt 2019-04-01 § 9 att uppdra till 
kommunchefen att inkomma med förslag till ny organisation rörande bland annat 
att LSS- verksamhet inom Bildningsnämnden överförs till och samordnas i 
Socialnämnden. Uppdraget att utreda överflyttning av verksamhet enligt lag om 
stöd och service, nedan kallat LSS, delegerades till förvaltningscheferna för 
socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen beslöt efter föredragning 2019-09-04 § 116 att uppdra till 
kommunchefen att återkomma med förslag om överföringen av LSS-
verksamheten från bildningsförvaltningen till social förvaltningen.  
Socialnämnden beslöt 2020-04-22 §31 och Bildningsnämnden beslöt 2020-04-23 
§30  
LSS- verksamheten barn och unga från och med 2020-07-01 överförs 
inkluderande budgetram till socialnämnden 
 
Denna omorganisation av LSS-verksamheten, barn och unga har tidigare 
diskuterats i syfte att uppnå samordningsvinster och minska sårbarhet med mera. 
LSS-verksamheten barn och unga är idag delad mellan bildningsnämnden och 
socialnämnden. De delar vilka idag åvilar bildningsnämnden är LSS-verksamhet, 
korttidsboende, ledsagning och vissa verksamheter för barn och unga upp till 20 
år. 
 
Beredning 
Förvaltningscheferna har arbetat tillsammans med berörda medarbetare och 
chefer. Riskanalyser och konsekvensbeskrivning har gjorts och ärendet har 
behandlats på Förvaltningsövergripande samverkan, FÖSAM , för de båda 
förvaltningarna samt informerats om på central samverkan ,CESAM. 
I det stora hela bedöms vinsterna överväga genom samlad verksamhet och 
minskad  
sårbarhet. Som möjlig negativ konsekvens noteras förändrad struktur med delade 
tjänster mellan två förvaltningar. 
 
Sammanfattning av ärendet inklusive ekonomisk analys 
Förvaltningscheferna för social- och bildningsförvaltningen har lett en grundlig 
utredning och arbetat tillsammans med medarbetarna och kommit fram till att 
LSS- verksamheten barn och ungdom bör överföras till socialnämnden eftersom 
fördelarna överväger. Förslaget är kostnadsneutralt då budgetmedel föreslås flyttas 
med. 
 
Beslutsunderlag 
Tidslinje för LSS övergång från bildningsförvaltningen till socialförvaltningen  
Sammanställning workshop LSS Barn och ungdom 2019-10-31 
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Arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar för medarbetare och chefer 
Organisationsträd för socialförvaltningen från och med 2020-07-01 
Socialnämndens protokoll 2020-04-22 §31 
Bildningsnämndens protokoll 2020-04-23 §30 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att från och med 1 juli 2020 övergår verksamheten LSS Barn och ungdom från 
Bildningsnämnden till Socialnämnden samt 
 
att från och med 1 juli 2020 överförs budgetramen för verksamheten LSS Barn 
och ungdom från Bildningsnämnden till Socialnämnden. 
____ 
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§ 56 Dnr KS/2020:211 
 
Revidering av Socialnämndens reglemente 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har inkommit med förslag på revidering av Socialnämnden för 
reglemente.  
Med anledning av genomförd organisationsöversyn beslutade  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 § 116 att uppdra till kommunchefen att 
återkomma med förslag om överföringen av LSS-verksamheten från 
bildningsförvaltningen till socialförvaltningen.  
 
Från och med 2020-07-01 övergår verkställigheten LSS Barn och ungdom från 
bildningsnämnden till socialnämnden, i och med detta ansvarar socialnämnden för 
all LSS-verksamhet i hela kommunen. I och med denna övergång så behöver 
socialnämndens reglemente revideras. 
 
Sammanfattning 
Då socialnämnden kommer att ha ansvar för både myndighetsutövning och 
verkställighet för LSS Barn och ungdom som inte fyllt 20 år eller från tidigare 
eller senare tidpunkt den enskilde genomgått gymnasieskola, behöver endast 
texten Nämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS=(1993:387) stå med i reglementet. 
 
Slutet av meningen med undantag av verkställighet gällande barn och unga som 
inte fyllt 20 år eller tidigare eller senare tidpunkt den enskilde genomgått 
gymnasieskola tas bort. 
 
Under rubriken Sammanträden – Tidpunkt står det att socialnämnden 
sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
Förslag är att ordet styrelsen byts ut mot nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Revidering av socialnämndens reglemente 
Socialnämndens reglemente med revideringsförslag 
 
Socialnämnden beslutad 2020-04-22 § 32 
att godkänna föreslagen revidering av socialnämndens reglemente avseende att 
nämnden fullgör kommunens skyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (1993:387) samt 
att godkänna förslaget att ordet styrelsen byts ut till nämnden i stycket angående 
socialnämndens mötestider 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
revideringen av socialnämndens reglemente avseende att nämnden fullgör 
kommunens skyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) (1993:387) samt 
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att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna att ordet 
styrelsen byts ut till nämnden i stycket angående socialnämndens mötestider 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revideringen i 
socialnämndens reglemente gäller från och med det datum som verkställigheten 
LSS Barn och ungdom övergår från bildningsnämnden till socialnämnden 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa revidering av ”Reglemente för Socialnämnden enligt förslag att börja 
gälla från och med 1 juli 2020 då även verkställigheten LSS Barn och ungdom 
övergår från bildningsnämnden till socialnämnden. 
____ 
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§ 57 Dnr KS/2020:213 
 
Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
 
Bakgrund 
Bildningsnämnden har inkommit med förslag på revidering av Bildningsnämnden 
för reglemente.  
Med anledning av genomförd organisationsöversyn beslutade  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 § 116 att uppdra till kommunchefen att 
återkomma med förslag om överföringen av LSS-verksamheten från 
bildningsförvaltningen till socialförvaltningen.  
 
Sammanfattning  
Bildningsnämndens nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 
1998-12-03. Tillägg till reglementet med anledning av införandet av 
kulturutskottet 
gjordes 2007-03-26. 
Reglementet har som funktion att tydliggöra vad nämnden har för ansvar, ange 
hur nämnden är uppbyggd, samt klargöra hur nämndens arbete ska fungera. En 
grundläggande förutsättning för att reglementet ska vara ändamålsenligt är att det 
innehåller aktuell och korrekt information. 
Med anledning av att det nuvarande reglementet i flera viktiga avseenden inte är 
vare sig aktuellt eller korrekt, är det nödvändigt att genomföra en revidering av 
reglementet. 
Beredning 
Instruktioner för framtagandet av förslag har lämnats av presidiet på presidiets 
beredningsmöte 10 februari. Ärendet har därefter beretts av nämndsekreteraren. 
Genomgång av ärendet har gjorts på bildningsnämndens enskilda överläggningar 
12 mars. 
Nyligen uppdaterade reglementen i motsvarande nämnder i följande kommuner 
har gåtts igenom i jämförande syfte: Alvesta, Falkenberg, Hässleholm, Kalmar, 
Lilla Edet, Mörbylånga, samt Nybro. 
Presidiet, förvaltningschef, förvaltningsekonom och utvecklingsledare har tagit 
del av och justerat förslaget i samband med presidiets beredningsmöte 2 april. I 
samband med detta möte har presidiet tagit förslaget till sitt eget. Facklig 
samverkan har genomförts 14 april. 
 
Beslutsunderlag 
BIN 2020-04-23 § 31 Revidering av Bildningsnämndens reglemente 
Nytt förslag Bildningsnämndens reglemente 
Nuvarande reglemente Bildningsnämnden 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-04-23 § 31 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
revideringen av Reglemente för Bildningsnämnden enligt förslag 
att från och med den tidpunkt när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 
kraft kommer bildningsnämnden för närvarande inte att inrätta något utskott 
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och det nuvarande kulturutskottet kommer att upphöra 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa revidering av ”Reglemente för Bildningsnämnden” enligt förslag 
att börja gälla från och med 1 juli 2020 då även verkställigheten LSS Barn och 
ungdom övergår från bildningsnämnden till socialnämnden 
 
att notera att från och med den tidpunkt när kommunfullmäktiges beslut har 
vunnit laga kraft kommer bildningsnämnden för närvarande inte att inrätta något 
utskott och det nuvarande kulturutskottet kommer att upphöra. 
____ 
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§ 58 Dnr KS/2020:79 
 
Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2019 för Samordningsförbundet 
i Kalmar län  
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades from 1 oktober 2005 av 
Försäkringskassan, Landstinget, Länsarbetsnämnden och samtliga kommuner i 
Kalmar län i syfte att samordna aktiviteter för att få människor tillbaka till 
arbetslivet.  
 
Emmaboda kommun har således varit medlem i förbundet sedan dess start.  
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2019 
till förbundets medlemmar.  
 
Det är upp till varje medlem att godkänna förbundets årsredovisning samt pröva 
frågan om förbundsstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
perioden 1 januari till 31 december 2019.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2019 
Revisionsrapport Samordningsförbundet år 2019 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 
perioden 1 januari till 31 december 2019 
 
att godkänna Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
att meddela Samordningsförbundet i Kalmar län om beslutet gällande 
ansvarsfrihet och årsredovisning 2019 
 
att meddela Samordningsförbundet i Kalmar län att förbundets protokoll ska 
tillsändas Emmaboda kommuns myndighetsbrevlåda.  
____ 
 
Stefan Nyström (M) meddelar jäv och deltar inte i beslutet 
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§ 59 Dnr KS/2019:32 
 
Besvarande av Motion, om införande av allmän frågestund 
 
Bakgrund 
En motion har 2019-12-16, diarienummer 2020:32, inkommit till Emmaboda 
kommun med följande förslag  
att på varje kommunfullmäktige, som första punkt på dagens agenda ha 
”allmänhetens frågestund”. 
att på varje öppet nämndsmöte, som första punkt dagens agenda ha ”allmänhetens 
frågestund”. 
att ett replikskifte på 5 minuter tillåtes mellan frågeställaren och de svarande. 
Att en webbaserad tjänst för inskickande av frågor införs på kommunens hemsida.  
Frågorna ska vara inskickade till fullmäktige senast en vecka innan mötet. 
 
Ärendets beredning 
Motionen är anmäld 2020-01-27 § 7 i fullmäktige. kommunchef och kanslichef 
har föreslagit remitteringsförfarande som godkänts av Kommunstyrelsens 
beredning. 
Remiss har översänts till kanslichef för framtagande av förslag till svar och beslut.  
 
Förvaltningens roll 
Emmaboda kommun erbjuder idag flera möjliga vägar medborgarna kan lämna 
synpunkter, ställa frågor och komma med förslag. Nedan följer en genomgång 
över de sätt som synpunkter/förslag kan lämnas på idag. 
 
Medborgarförslag har kommunen erbjudit under lång tid. Förslagen anmäls alltid 
i fullmäktige och behandlas därefter av de nämnder, bolag eller förbund som är 
berörda av förslaget. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.  
 
Lämna synpunkt kan alla göra. Synpunkten kan lämnas på många olika sätt men 
görs bäst via synpunktsformuläret som finns på kommunens hemsida. Inkomna 
synpunkter hanteras av den verksamhet som är berörd, har kompetensen och 
rådighet över synpunkten som kommit in.  
 
Allmänhetens frågestund finns alltid med som en punkt vid de 
kommunfullmäktigesammanträden det fattas beslut om årsredovisningen (mars), 
budgeten för kommande verksamhetsår (juni). Ambitionen är även att 
allmänhetens frågestund ska finns med vid två andra tillfällen, när det fattas beslut 
om delårsredovisning och vid de tillfällen då kommunfullmäktige sammanträder i 
annan tätort än i Emmaboda centralort. I fullmäktiges arbetsordning § 41 finns det 
beskrivet hur allmänhetens frågestund fungerar i Emmaboda kommun.  
 
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
sammanträde med fullmäktige då årsredovisning och budget behandlas. 
Därutöver kan ordförande i samråd med presidiet, besluta att allmänheten ges 
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tillfälle att ställa frågor vid annat sammanträde. Det står i kommunfullmäktiges 
tillkännagivande (tidigare kungörelse) av sammanträdet om punkten allmänhetens 
frågestund finns med och ska vara en särskild punkt på dagordningen. 
Allmänhetens frågestund hålls efter upprop och innan ärendena på dagordningen 
behandlas. Frågor får ställas av kommunmedlem och ska handla om sådant som 
faller inom ramen för den kommunala kompetensen, det kommunala ansvaret.  
 
Kommunala råden. I Emmaboda kommun har det sedan lång tid tillbaka funnits 
ett pensionärsråd, ett tillgänglighetsråd och ett näringslivsråd. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 125 inrätta tre nya råd, ungdomsråd, 
bygderåd och föreningsråd. Syftet med råden är bl.a. att ömsesidigt ge information 
mellan företrädare för brukarorganisationer, näringsliv, ungdomar, föreningar 
m.fl. och kommunens styrelse och nämnder. Råden kan verka för att frågor som 
rör rådets inriktning och deltagarnas verksamheter beaktas i 
verksamhetsplaneringen och vara ett forum för kunskapsspridning. Representanter 
i råden har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten.  
 
Medborgardialog. Detta har vi haft i förenklad form i Emmaboda kommun. 
Detta har utvecklats och det sker mycket inom detta område för närvarande. 
Sveriges kommuner och regioner erbjuder utbildning och nätverk för kommuner 
och regioner i arbetet med medborgardialog. Emmaboda kommun har varit 
deltagande i utbildningar och nätverk då mest på tjänstesidan. Detta har ännu inte 
landat i konkreta aktiviteter. I kommunens arbete att motverka hat, hot och våld 
mot förtroendevalda vilket görs ihop med Sveriges kommuner och regioner där 
Emmaboda kommun utgör en pilotkommun i landet, har det tydligt framkommit 
vikten av att tidigt ha med medborgarna i kommunens planering och utveckling. 
Som en del i detta arbete har kanslichef och personalutskottets ordförande påbörjat 
ett arbete som ska leda fram till en gemensam plan för att göra medborgare 
delaktiga i kommunens planering och utveckling. Detta arbete har 2019 -11-25   
redovisats i Kommunfullmäktige. Att tidigt göra medborgare delaktiga kommer 
framöver att ha stor betydelse i hur en kommun skapar ett välmående samhälle.  
 
Allmänna val 
Det bör i sammanhanget nämnas att genom vår demokrati och representationen i 
nämnderna är medborgarna ständigt representerade. De folkvaldas dialoger med 
medborgarna utgör en betydande del av medborgardialogen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Det är angeläget för en kommun att erhålla synpunkter, frågor och förslag från 
medborgarna men det är samtidigt lika viktigt att kunna hantera dem korrekt.  
Det finns idag många kanaler för medborgarna att lämna synpunkter, ställa frågor 
och komma med förslag till kommunen. Tillsammans med alla redan befintliga 
ingångar och arbetet med de nya råden och medborgardialoger kommer det finnas 
ännu fler vägar in för en medborgare att kunna delta i kommunens planering och 
verksamhetsutveckling och kunna påverka den. 
 
Att erbjuda många olika möjligheter att lämna synpunkter, ställa frågor och 
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komma med förslag måste ses som positivt. Det ställer samtidigt krav på 
kommunen att ta hand om dessa på ett korrekt sätt.  
Med tanke på det arbete som redan är påbörjat med nya råd och medborgardialog 
bör resurserna i första läget läggas på detta arbete. Genom råden kan kommunen 
inhämta synpunkter och information som är värdefull för många av medborgarna.  
Med medborgardialogerna kan olika målgrupper, enskilda individer eller 
föreningar och organisationer engagera sig och delta i olika områden som 
kommunen vill ha in medborgarens synpunkter på.  
 
Sammanfattning 
Inkommen motion ger förslag på ett ökat antal tillfällen med allmänhetens 
frågestund. Möjlighet att ställa frågor och kunna vara med och påverka 
samhällsutveckling och politiska beslut finns utöver allmänhetens frågestund 
beskrivet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
KS_2020_32-Motion till fullmäktige om införande av allmän frågestund 
Tjänsteskrivelse – Besvarande av Motion till fullmäktige om införande av allmän 
frågestund 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att framföra att tanken med en ökad möjlighet för allmänheten till inflytande över 
politiken är positiv men att med hänvisning till arbetet med andra redan befintliga 
och nya påbörjade möjligheter för allmänheten till inflytande över politiken avslå 
motionen samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2020-06-02 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bo Eddie Rossbol (BA) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseberedningens 
förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att framföra att tanken med en ökad möjlighet för allmänheten till inflytande över 
politiken är positiv men att med hänvisning till arbetet med andra redan befintliga 
och nya påbörjade möjligheter för allmänheten till inflytande över politiken avslå 
motionen samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservationer vid kommunstyrelsens 2020-06-02 
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att framföra att tanken med en ökad möjlighet för allmänheten till inflytande över 
politiken är positiv men att med hänvisning till arbetet med andra redan befintliga 
och nya påbörjade möjligheter för allmänheten till inflytande över politiken avslå 
motionen samt 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservation  
Martin Henriksson (SD), Bo Mårtensson (SD) och Bo Häggbring (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Martin Henrikssons (SD) yrkande som inte 
bifallits.  
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§ 60 Dnr KS/2019:8 
 
Omfördelning av investeringsmedel för takrenovering av Högstadiet 
 
Bakgrund  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit 2020-04-27 med information gällande 
omfördelning av investeringsmedel för takrenovering av Högstadiet.  
 
I samband med en OVK-besiktning upptäcktes inläckage på vinden i hus B på 
högstadiet.  
 
Förvaltningens roll  
Vid yttre besiktning av taket upptäcks att översta bärläkten multnad bort och hela 
översta pannraden har kasat ner. Detta exponerar pappen för sol, vind och vatten 
vilket fort sliter ut den. Vi bedömer att det är bäst att byta hela taket på byggnad B 
även om taket endast är 26 år gammalt. Detta för att inläckaget som redan skett 
har kraftigt minskat på pappens livslängd. 
  
Konsekvensbeskrivning  
Taket är en av de vitalaste delarna på en byggnad och ett läckage från taket kan 
orsaka enorma fuktskador på byggnaden.  
 
Ekonomi  
Att renovera taket med ny papp, läkt, pannor och plåtarbeten bedöms kosta:  
950.000:-  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 18 
att tilldela ovanstående medel från vår investeringsram till att renovera yttertaket  
på högstadiet.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med godkännande ta informationen till protokollet 
 
att uppdra till tekniska kontoret att förbereda ovan nämnda tak för solceller.  
____ 
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§ 61 KS/2020:267 
 
Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 5 anger att "För varje år bestämmer 
fullmäktige dag och tid för sammanträdena". 
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till sammanträdesplan för 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige under 2021. Planen är framtagen med 
utgångspunkt till de lagar som är styrande för tidpunkt när särskilda beslut skall 
fattas i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse.  
Bolag, förbund och nämnder rekommenderas planera egna sammanträden under 
året med hänsyn till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträdesplan.  
 
Förslag sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen:  
Dag är tisdag och starttid kl. 13:00 för alla datum om inget annat meddelas 
12 januari  7 september 
9 februari  5 oktober 
9 mars 9 november 
13 april 30 november 
11 maj  
8 juni 
 
Förslag sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige:  
Dag är måndag och starttid kl. 18:00 för alla datum om inget annat meddelas  
25 januari 27 september 
1 mars 25 oktober 
29 mars 29 november 
26 april 13 december 
31  maj  
21 juni  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  fastställa sammanträdesplan för Kommunstyrelsen för 2021 
 
att  uppdra till nämnderna ta hänsyn till Kommunstyrelsens och 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för så bra ärendehantering som 
möjligt. 

____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  fastställa sammanträdesplan för Kommunfullmäktige för 2021 
 
att  uppdra till nämnderna ta hänsyn till Kommunstyrelsens och 

Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering för så bra ärendehantering som 
möjligt. 

____ 
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§ 62 Dnr KS/2020:189 
 
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag  
 
Bakgrund  
Inför varje års bolagsstämmor skall en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras.  
 
Ärendets beredning  
Nytt förslag till ägardirektiv har tagits fram för de kommunala bolagen.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Det nya ägardirektivet kan medföra ändringar i respektive bolagsordningar.  
 
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 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar följande ändring i förslag till ägardirektiv 
Nr.1  

- under Ekonomiska mål och riktlinjer punkten 3:2-4 Emmaboda Bostads 
AB skall redovisa ett resultat årligen på minst 6 % (3 %) av det egna 
kapitalet i snitt under en mandatperiod ändras till 5 %. 

Nr.2  
- under Samordning punkten 4.2 stryka andra stycket Emmaboda Bostads 

AB ska betala en borgensavgift på 0,30 årligen på alla lån som har 
kommunal borgen reducerat med amorteringar genomförda före 31 
december varje år. 

 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg med ny att sats  
att från 2021 ska bolagen ha individuellt fastställda borgensavgifter vilka årligen 
revideras  
 
Propositionsordning 
Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande nr. 1 mot avslag. 
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Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkande nr. 1 
 
Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande nr. 2 mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkande nr. 2 
 
Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller Johan Jonssons (C) 
tilläggsyrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen 2020 med följande 
ändringar: 
- under Ekonomiska mål och riktlinjer punkten 3:2-4 Emmaboda Bostads AB 

skall redovisa ett resultat årligen på minst 6 % (3 %) av det egna kapitalet i 
snitt under en mandatperiod ändras till 5 %. 

- under Samordning punkten 4.2 stryka andra stycket Emmaboda Bostads AB 
ska betala en borgensavgift på 0,30 årligen på alla lån som har kommunal 
borgen reducerat med amorteringar genomförda före 31 december varje år. 

 
att från 2021 ska bolagen ha individuellt fastställda borgensavgifter vilka årligen 
revideras  
____ 
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§ 63 Dnr KS/2019:155 
 
Besvarande av motion –angående förbud mot passiv pengainsamling 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med motion angående förbud mot passiv 
pengainsamling i Emmaboda kommun. Motionen innehåller yrkande om tillägg 
till allmänna ordningsföreskrifter för Emmaboda kommun, med förbud mot passiv 
pengainsamling utan tillstånd 
- utanför alla affärer i Emmaboda kommun, 
- vid alla järnvägsstationer samt busshållplatser, 
- vid skolor, förskolor och fritids, 
- vid bankomater, 
- vid pantsstationer. 
 
Bakgrund 
Motion – angående förbud mot passiv pengainsamling, med diarienummer 
2019:155, inkom på kommunfullmäktiges möte den 25 mars 2019. Beslut togs 
under § 42 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslagsställaren anser det viktigt att stävja passiv pengainsamling ur ett 
kriminalpreventivt perspektiv. Vidare anger förslagsställaren att den passiva 
pengainsamlingen inte hjälper de verkligt drabbade utan ofta är ett cyniskt sätt av 
ligor att utnyttja människor. 
Svensk handel refereras i föreliggande motion att kritiskt ha uttryckt hur samhället 
hela tiden saknar verktyg för att hantera de till stora delar nya problem som dyker 
upp i samhället, däribland tiggeriet (passiv pengainsamling). 
 
Förslagsställaren ser möjlighet att göra tillägg till Emmaboda kommuns allmänna 
lokala ordningsföreskrifter mot bakgrund av en prejudicerande dom i högsta 
förvaltningsdomstolen. 
 
Ärendets beredning 
Säkerhetssamordnare Henrik Svensson samt IFO-chef Therese Axelsson har 
deltagit i ärendets beredning. Samråd har även hållits med kommunpolis Caroline 
Gyberg. 
 
Förvaltningens bedömning 
I gällande lokala ordningsföreskrifter finns följande inskrivet: ”Insamling av 
pengar 12 §: Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor 
eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i samband 
med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”  
 
Denna skrivning täcker dock inte tiggeri för eget bruk. Frågan om det är möjligt 
att förbjuda tiggeri och om det i så fall kan ske lokalt har aktualiserats och 
behandlats juridiskt. I december 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att 
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svenska kommuner får införa lokala tiggeriförbud. Enligt domen kan ett 
tiggeriförbud införas på avgränsade platser, till exempel utanför affärer, 
myndigheter eller i anslutning till kollektivtrafiken om skäl för finns för det. Var 
förbud ska råda kan regleras i lokala ordningsföreskrifter. 
 
Skäl som talar för införande av ett tiggeriförbud är att det låser fast människor i ett 
slags bidragsberoende, att det kan nyttjas i organiserad form och det kan om det 
blir påträngande upplevas som obehagligt. Å andra sidan har tiggeriet minskat i 
Sverige generellt. Skälen är att människor ger mindre pengar till tiggare delvis 
beroende på att man inte vill ge, delvis beroende på den alltmer minskande 
kontantanvändningen. 
I Emmaboda kommun har tiggeriet varit mycket begränsat och har minskat det 
senaste året. Socialtjänsten bekräftar denna bild. Vidare anger socialtjänsten att 
det inte förekommit några ärenden eller anmälningar kopplat till passiv 
pengainsamling eller ordningsärenden. 
 
Det är bra att det finns möjligheter att ta till för att begränsa lokala 
ordningsproblem, men samtidigt ska det ska finnas goda skäl och påtagliga 
orsaker innan man inför ett förbud. 
 
Sammantaget bedöms tiggeriets begränsade och faktiskt minskande förekomst i 
Emmaboda kommun inte vara av den omfattningen att ett förbud anses påkallat. 
 
Beslutsunderlag 
HFD 2018 ref. 75, mål nr 2149-18. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motion KS/2019:155 angående förbud mot passiv pengainsamling. 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2020-06-02 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Simon Petersson (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Bo Sunesson (C) och Jarkko 
Pekkala (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelseberedningens 
förslag till beslut.  
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____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motion KS/2019:155 angående förbud mot passiv pengainsamling. 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservationer vid kommunstyrelsen 2020-06-02 
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Jette Lehrmann Madsen (MP) och Nicke Grozdanovski (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Kommunstyrelsens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande. 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
 
Votering 
Ja för Kommunstyrelsen förslag till beslut 
Nej för Martin Henrikssons (SD) yrkanden 
Utfall av voteringen 18 Ja och 3 Nej 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motion KS/2019:155 angående förbud mot passiv pengainsamling. 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservationer 
Martin Henriksson (SD), Bo Mårtensson (SD) och Bo Häggbring (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Martin Henrikssons (SD) yrkande som inte 
bifallits.  
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§ 64 Dnr KS/2017:252, KS/2019:8, KS/2020:8 
 
Beslut om Miljöinvesteringar 
 
Bakgrund 
Kommunens fordonsflotta är i stort behov av förnyelse. Enligt tidigare beslut i 
Kommunstyrelsen, 2018-09-04 § 123, finns det en avsiktsförklaring om att 
använda biogas som drivmedel förutsatt det finns tillgång till biogas finns i 
kommunen. 
 
Ärendets beredning 
Frågan har hanterats av Teknisk chef i samråd med ägaren av biogasmacken samt 
kommunens ekonomichef. 
 
Förvaltningens roll 
Frågan om drivmedelsalternativ har utretts och värderats sedan tidigare av 
Tekniska kontoret, inför beslutet år 2018.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Emmaboda kommun har ett målområde C3 vars åtagande är att fordonsparken ska 
vara fossilfri och säkerhetsklassad till år 2030. Att införskaffa fordon som drivs 
med biogas ses som positivt och en tydlig riktning mot målet. 
 
Sammanfattning 
Då fordonsflottan inte har förnyats i någon bemärkelse sedan ett antal år tillbaka 
är behovet stort av en förnyelse. Idag är ca 50 bilar av totalt 95 på sin andra resp 
tredje leasingrunda á tre år. I syfte att forcera inköpet av biogasbilar och få till ett 
antal som rimmar med avsiktsförklaringen från år 2018 och samtidigt behålla en 
rimlig driftbudget måste kommunen köpa bilar parallellt med nya leasingavtal.  
 
Det finns idag ett förslag på en flerårsplan med en budget på två miljoner kronor 
per år för miljöinvesteringar. Skulle dessa pengar läggas på fordonsparken de 
närmsta två åren möjliggör detta en förnyelse på ca 20-25 nya biogasbilar, 
beroende på upphandlat slutpris. Parallellt med detta tecknas nya leasingavtal i 
samma omfång och kommunen får en betydligt nyare och mer miljövänlig 
fordonsflotta som naturligtvis fortsatt ska bytas ut i jämn takt under åren framöver. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår en förnyelse av kommunens fordonsflotta enligt 
beskrivning ovan. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 123 

• Avsiktsförklaring avseende biogas som drivmedel för kommunens fordon 

2018-09-13 

• Budget 2021 och ekonomisk flerårsplan 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Investeringsstöd till fordon 
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-04 § 123 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fördela två miljoner kronor per år av budgeterade miljöinvesteringar för år 
2020 samt 2021 till inköp av fordon med biogasdrift. 
____ 
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§ 65 Dnr KS/2019:8 
 
Utökning av investeringsmedel 2020 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommun köpte under 2019 upp fastigheten Tulpanen i centrala 
Emmaboda. Avsikten med köpet är att delar av socialförvaltningens verksamhet 
samt bildningsförvaltningens vuxenutbildning flyttas till fastigheten Tulpanen. 
Bildningsförvaltningens funktioner som skall inrymmas i lokalerna behöver 
inventarier för att verksamheterna skall kunna fungera. 
 
Ärendets beredning 
Gällande behovet av inventarier har ledningen för Vilhelm Mobergsgymnasiet 
inventerat behovet av lösa inventarier i de nya lokalerna samt tagit in offerter från 
leverantörer utifrån gjord inventering. 
 
Förvaltningens roll 
De nya lokalerna kommer att ge mycket positiva effekter för Vilhelm 
Mobergsgymnasiets verksamhet. För att de tillförda lokalerna skall bli 
funktionella 
behöver de fyllas med ex. skolbänkar, möbler och pedagogisk utrustning. 
Ledningen för gymnasiet har inventerat detta behov. 
 
Hela investeringsbudgeten för 2020 är, enligt beslut i bildningsnämnden 2020-03- 
12 § 15, avsatt till att köpa in nödvändig datorutrustning till personal och elever. 
 
Beställningar i enlighet med detta beslut är redan lagda. Bildningsnämndens 
investeringsram 2020 är därmed redan fullt ut uppbokad. Det är dock mycket 
viktigt att inventarier köps in till gymnasiets tillkomna lokaler för att verksamhet 
skall kunna bedrivas i dessa lokaler. 
 
De nya lokalerna renoveras under våren/sommaren 2020 och beräknas kunna tas i 
bruk under sensommaren 2020 varför beställningarna av inventarier behöver 
göras snarast.  
Den utrustning som behöver köpas in är: 
- Utrustning/möblering av klassrum 
- Utrustning till personalens arbetsplatser 
- Pedagogisk utrustning/IT-utrustning 
De enligt begäran inkomna offerterna indikerar att den sammanlagda kostnaden 
för inventarierna är 290 000 kronor. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om inventarierna ej inköps i närtid kommer de nya lokalerna ej kunna nyttjas 
förrän tidigast efter årsskiftet 2020 – 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bildningsnämnden har stora investeringsbehov under innevarande år. Händelser 
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som har uppstått under året har gjort behovet än större. 
Bildnings-nämndens investeringsram 2020 är redan intecknad och därför behöver 
290 000 kronor tillföras för att nödvändiga investeringar skall kunna göras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Tulpanen 18 samt 20-21 har köpts i syfte att bland annat inrymma 
delar av gymnasiets utbildningar. Lokalerna renoveras nu och kommer att kunna 
tas i bruk under sensommaren i år. För att kunna tas i bruk behöver inventarier 
köpas in till en kostnad av 290 000 kronor. Bildningsnämndens 
investeringsbudget 2020 inrymmer ej dessa under året tillkommande kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående utökning av investeringsmedel 2020, 
förvaltningsekonom Daniel Jonsson. 
Sammanträdesprotokoll, Emmaboda kommunfullmäktige 2019-10-28, 
KS/2019:354, § 116, Förvärv av fastigheten Emmaboda Tulpanen 18 och 20-21. 
Tjänsteskrivelse, Emmaboda kommun Tekniska kontoret, Fastighetschef Hugo 
Kjelin 2020-05-13, Begäran om omfördelning av investeringsmedel. 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-05-28 § 44 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 
bildningsnämnden 290 000 kr i ytterligare investeringsmedel för 2020, 
avsedda till inventarier för bildningsförvaltningens verksamheter i 
fastigheten Tulpanen 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till bildningsnämnden att inventera Emmaboda kommuns befintliga 
lager av lämpliga inventarier, för att kunna återbruka dessa i fastigheten Tulpanen, 
och efter att detta är gjort  
 
att tilldela bildningsnämnden upp till 290 000 kr i ytterligare investeringsmedel 
för 2020, avsedda till inventarier för bildningsförvaltningens verksamheter i 
fastigheten Tulpanen. 
 ____ 
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§ 66 KS/2020:257 
 
Ansvaret för Bygdepengen 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att inrätta ett lokalbidrag, en s.k. 
bygdepeng. Besluten såg ut enligt följande: 
att införa ett investeringsbidrag/underhållsbidrag/bygdepeng upp till 30 000 kr för 
mindre ny-, om och tillbyggnad av föreningsdrivna anläggningar, reparationer av 
lokaler, energisparåtgärder under förutsättning av att föreningen själv i varje 
projekt bidrar med en tredjedel. Detta kan ske antingen genom eget arbete eller 
genom egen finansiering och att ansökan om detta ska göras innan arbeten 
påbörjas samt ska lämnas till kommunen senast den 1 september respektive år 
samt att revidera nuvarande bidragsregler för kulturföreningar och studieförbund 
enligt bilaga. 
Vid samma möte beslutades att: 
att kommunstyrelsens budgetram minskar med 150 tkr till 46 148 mkr, 2019 och 
45 272 mkr, 2020 och 44 772 mkr 2021 
att bildningsnämndens budgetram ökar med 150 tkr till 193 314 mkr, 2019 och 
194 814 mkr, 2020 och 195 314 mkr 2021 avseende anslag för 
”Bygdepeng/investeringsbidrag” 
Besluten ovan överlämnades av kommunchefen till verksamhetschefen för kultur 
den 11/6 2019. 
 
Förvaltningens roll 
Bildningsförvaltningen har hanterat bidraget enligt riktlinjerna. Endast ett ärende 
har inkommit, den 20/5 2019, som bedömdes inte falla in under bidragskriterierna. 
Förmodligen behövs ökad kännedom om bidraget via marknadsföring, något som 
hittills inte varit möjligt att utföra. 
 
Problemformulering 
Bildningsförvaltningen uppfattar att bidragskriterierna inte faller under 
Bildningsnämndens kompetensområde. Bidraget avser ny-, om- och tillbyggnad 
av föreningsdrivna anläggningar, reparationer av lokaler, och energisparåtgärder. 
Detta innebär snarare att bygg- och miljöfrågor samt kulturmiljöhänsyn kan 
komma att behöva övervägas. Inga av dessa frågor hanteras av 
bildningsförvaltningen i något avseende överhuvudtaget och det finns inte heller 
några handläggare inom bildningsförvaltningen som arbetar med dessa frågor. 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen anser att hanteringen av bidraget Bygdepeng bör 
administreras av annan förvaltning som har hand om den här typen av ärenden 
och därmed har personal för detta ändamål. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-05-28 § 45 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela ansvaret 
för bidraget Bygdepeng till teknik- och fritidsnämnden 
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att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med 
detta överföra redan budgeterade medel avsatta till detta bidrag till teknikoch 
fritidsnämnden och justera respektive nämnds budgetramar därefter 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela ansvaret för bidraget Bygdepeng till teknik- och fritidsnämnden samt 
 
att samtidigt överföra redan budgeterade medel avsatta till detta bidrag till teknik- 
och fritidsnämnden och justera respektive nämnds budgetramar därefter. 
____ 
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§ 67 Dnr KS/2020:212, KS/2019:332 
 
Tillval av nämndeman för perioden 2020-2023 med anledning av rådande 
situationen med Covid-19 
 
Bakgrund 
Kalmar Tingsrätt har inkommit 2020-04-30 med begäran om tillval av 
nämndemän i Kalmar Tingsrätt för perioden 2020-2023.  
 
Begäran är ställ med anledning av rådande situationen med Covid-19. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan komma att påverka tingsrättens 
arbete vad gäller tillgången till nämndemän. För att undvika en situation där mål 
måste ställas in till följd av brist på nämndemän har Kalmar tingsrätt därför 
beslutat om ett tillval av nämnden. Det innebär att tillval om en nämndeman 
behöver företas i Emmaboda kommun.  
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti.  
 
Emmaboda kommun har sedan tidigare valt fyra nämndemän. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 107  
att välja följande till nämndemän i Kalmar tingsrätt för perioden 2020-2023 
Jörgen Jonsson, Storgatan 27, 361 30 Emmaboda 
Berit Elofsson, Sibbahult 307, 361 95 Långasjö 
Camilla Johansson, Långasjövägen 207, 361 91 Emmaboda 
Per Sigvardsson, Granvägen 6, 361 95 Långasjö 
____ 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta följande val: 
 
att som tillval välja följande till nämndeman i Kalmar tingsrätt för perioden 2020-
2023 
 
Bo Eddie Rossbol (BA) föreslår 
Jenny Petersson, Landsvägen 34, 361 53 Broakulla.  
 
Jarkko Pekkala (S) föreslår 
Martin Johansson, Långgatan 9C, 361 31 Emmaboda kommun 
 
Propositionsordning 
Bo Eddie Rossbols (BA) förslag mot Jarkko Pekkalas (S) förslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Bo Eddie Rossbols (BA) 
förslag.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BSLUTAR 
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att göra tilläggsval för följande till nämndeman i Kalmar tingsrätt för perioden 
2020-2023 med anledning av Covid-19: 
Jenny Petersson, Landsvägen 34, 361 53 Broakulla.  
 
att meddela Kalmar tingsrätt om Emmaboda kommunfullmäktiges tillval av 
nämndeman i Kalmar tingsrätt för perioden 2020-2023. 
____ 
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§ 68 Dnr KS/2020:xx 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
Inga nya medborgarförslag eller motioner har inkommit till kommunen. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att information om inkomna medborgarförslag och motioner till protokollet.  
____ 
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§ 69 Dnr KS/2020:9 
 
Frågor och svar vid Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigeledamot Jarkko Pekkala (S) ställer fråga vid 
kommunfullmäktige. 
- Hur går det med uppdraget att titta på en lösning för digitalt deltagande för 

förtroendevalda vid sammanträden? 
 
Bo Eddie Rossbol (BA) svarar att det i dagsläget inte finns någon sådan lösning.  
Kanslichefen har uppdraget att undersöka möjligheten.  
____ 
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Voteringar 

 

   

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  
  § 51  § 53 votering 1  § 53 votering 2  § 53 votering 3  
  Ja Nej   Avst    Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson   1     1    1    1   
C Bo Sunesson 1     1     1    1    
M Sten-Olof Johansson 1     1     1    1    
S Per Adolfsson   1     1    1    1   
SD Bo Mårtensson 1      1    1    1    
S Zeljka Krajinovic   1     1    1    1   
BA Bo Eddie Rossbol 1    1    1    1    
C Johan Jonsson 1     1    1    1    
SD Martin Henriksson 1     1    1    1    
S Jarkko Pekkala   1     1    1    1   
V Nicke Grozdanovski   1     1    1    1   
C Jenny Rydberg 1     1     1    1    
M Stefan Nyström 1     1     1    1    
KD Gull-Britt Hellborg 1     1     1    1    
S Marie-Louise Eddegård   1    1    1    1   
BA Anja Karlsson Granlund 1     1     1    1    
M Emma Åhlander Hansson 1     1     1    1    
S Dragan Pavlovic  1    1    1    1   
S Gunvor Karlsson                   
MP Jette Lehrmann Madsen   1     1    1    1   
SD Bo Häggbring 1      1    1    1    
S Simon Petersson    1    1    1    1   
 Summa 12 8 1  12 9   12 9   12 9   

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  
  § 53 votering 4  § 63      
  Ja Nej   Avst    Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson   1   1            
C Bo Sunesson 1     1             
M Sten-Olof Johansson 1     1             
S Per Adolfsson   1   1            
SD Bo Mårtensson 1       1           
S Zeljka Krajinovic   1   1            
BA Bo Eddie Rossbol 1    1            
C Johan Jonsson 1     1            
SD Martin Henriksson 1       1           
S Jarkko Pekkala   1   1            
V Nicke Grozdanovski   1   1            
C Jenny Rydberg 1     1             
M Stefan Nyström 1     1             
KD Gull-Britt Hellborg 1     1             
S Marie-Louise Eddegård   1   1            
BA Anja Karlsson Granlund 1     1             
M Emma Åhlander Hansson 1     1             
S Dragan Pavlovic  1   1            
S Gunvor Karlsson                   
MP Jette Lehrmann Madsen   1    1            
SD Bo Häggbring 1       1           
S Simon Petersson   1    1            
 Summa 12 9   18 3           
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