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§ 145 Dnr KS/2019:8  
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Kommunens resultat för 2020 förväntas bli 21,0 mkr. Vilket är 3,1 mkr bättre än 
budgeterat. 
Nämnderna prognos visar en avvikelse på -3,2 mkr mot budgeterat inkl. eftersökta 
medel p.g.a. Covid-19. 
Bildningsnämnd redovisar -2,5 mkr och socialnämnden förväntas gå -7,0 mkr. 
Teknik- och fritidsnämndens prognos är ett överskott på 4,0 mkr. 
Kommunstyrelsens prognos visar överskott på 2,0 mkr och bygg-och miljö 
redovisar en prognos på 0,3 mkr. 
Finansförvaltningen beräknas ge 6,3 mkr i överskott, främst beroende på ökade 
statsbidrag.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 146 Dnr KS/2020:5 
 
Kommunledningen informerar  

 
Kommunchefen informerar 
Lägesrapport pandemin Covid-19, läget är stabilt och alla verksamheter har 
redovisat en hanterbar situation.  
 
Ansökan inskickad till Länsstyrelsen och naturvårdsverk gällande förstudie om 
sanering av Rasslebygds och Verdaområdets deponier.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 147 Dnr KS/2019:8, KS/2019:140, KS/2018:89 
 
Organisationsförändringens rampåverkan 
 
Sammanfattning 
Den genomförda organisationsförändringen medför ändrade budgetramar för 
nämnder och styrelser.  
Ramarna är även uppdaterade med lönerevisionen 2020. 
Nämnd /styrelse Budget  Budget Plan  Plan  
Tkr 2020 2021 2022 2023 
          
Kommunstyrelse         
 - Ingående budgetram 47 198  52 008  55 865  54 765  
 - Årets förändring     1 227 -1 300 -1 100 -500 
 - Ramjustering ny 
organisation 3 583  4 992      
Budgetram 52 008  55 865  54 765  54 265  
          
Bygg- o Miljönämnd         
 - Ingående budgetram 6 293  6 060  5 324  5 324  
 - Årets förändring     146 23   
 - Ramjustering ny 
organisation -379  -759      
Budgetram 6 060  5 324  5 324 5 324  
          
Teknik- o Fritidsnämnd         
 - Ingående budgetram 89 649  93 577  93 251  93 251  
 - Årets förändring     5 161 499   
 - Ramjustering ny 
organisation -1 233  -825      
Budgetram 93 577 93 251 93 251 93 251  
          
Bildningsnämnd         
 - Ingående budgetram 196 964  205 103  200 790 200 790  
 - Årets förändring    12 769 1 318   
 - Ramjustering ny 
organisation -4 630  -5 631      
Budgetram 205 103  200 790  200 790  200 790  
          
Socialnämnd         
 - Ingående budgetram 184 697  198 508 204 345  203 345  
 - Årets förändring     11 151 3 615 -1 000 -500 
 - Ramjustering ny 
organisation 2 660  2 222      
Budgetram 198 508  204 345  203 345 202 845 
          
TOTALT 577 097 579 368  578 445 576 993  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Nya budgetramar med anledning av organisationsförändring inkl 
nya löner 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom lägga informationen till handlingarna. 
____ 
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§ 148 Dnr KS/2020:439 
 
Delningstal förskolan 
 
Sammanfattning  
I samband med beslut om budget 2017 gjordes förändringar i 
resursfördelningssystemet för förskola och fritids. Delningstalen som viktar 
antalet barntimmar utifrån barnens ålder sänktes vilket innebar att bemanningen i 
verksamheterna minskade. Det beräknades vid den tiden att förändringen innebar 
en minskning om cirka sju tjänster för förskolan. I och med detta ökade 
arbetsbelastningen för förskolans personal. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt resursfördelningssystem för 
förskolan inför fastställandet av budget 2021. Förslaget innebär att delningstalen 
för förskolan ändras och antalet tjänster blir i nivå med vad de var innan 2017. En 
förändring av resursfördelningen som innebär att antalet tjänster inom förskolan 
ökas innebär även att kostnaderna ökar. Denna kostnadsökning ryms inte inom 
bildningsnämndens nuvarande budgetram förutsatt att andra verksamheter skall 
fortskrida på samma nivå som 2020. Kostnadsökningen för den ökade 
bemanningen bedöms vara ca 4 mkr.  
 
Bildningsnämnden har behandlat ärendet och äskar att nämnden tillförs 4 mkr 
2021 riktat till förskolan. 
 
Finansiering 
Kostnadsökningen avser tillskott av medel till förskolan 2021 och finansieras sker 
genom förändring av kommunens resultat 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Delningstal förskolan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tillföra bildningsnämnden 4 miljoner 2021 riktat till förskolan.  
____ 
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§ 149 Dnr KS/2020:457 
 
Emmabodaprocessen – en väg till arbete eller studier 
 
Bakgrund 
Att komma ut i arbetslivet efter en längre tids frånvaro eller att få sitt första jobb i 
Sverige ger nya erfarenheter och kontakter. Att testa på ett nytt yrkesområde kan 
också inspirera till studier. 
  
Den så kallade Emmabodaprocessen syftar till att klargöra ansvarsfördelningen 
mellan inblandade aktörer – interna som externa – samt presentera en tydlig 
tidsplan med en personlig målbild för deltagaren, med täta uppföljningar, 
trepartssamtal och noggrann dokumentation. ”Individens behov i centrum” är 
ledstjärnan. Det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB i Emmaboda har 
under lång tid nått fina resultat med sitt integrations- och arbetsmarknadsarbete. 
Målet är en tydlig process för såväl deltagare som uppdragsgivare. Processen ska 
vara enkel och effektiv, med en snabb genomlopps-tid. 
 
Arbetslösheten är tyvärr fortfarande högre i Emmaboda än i riket och länet, även 
ungdoms-arbetslösheten ligger högre i Emmaboda än i riket och länet. Glädjande 
är att Emmaboda så här långt har klarat sig bättre än riket och länet i den pågående 
pandemin.  
Arbetsmarknadsdata   16-64 år            18-24 år     

  20-sep   19-sept   
Förändring  

%   20-sep   19-sept   
Förändring  

% 
Riket                       
Öppet  
arbetslösa 273 496   192 822   41,80%   36 303   27 009   34,40% 

Sökande i  
program 190 909   160 677   18,80%   32 479   22 256   45,90% 

  464 405   353 499      68 782   49 265     
Kalmar län                     
Öppet  
arbetslösa 4 727   3 509   34,70%   784   635   23,50% 

Sökande i  
program 4 959   4 764   4,10%   860   702   22,50% 

  968 614   8 273     1 644   1 337     
Emmaboda kommun                   
Öppet  
arbetslösa 213   160   33,10%   34   32   6,30% 

Sökande i  
program 236   240   -1,70%   41   33   24,20% 

  452   366      75   65     
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Studier visar att lyckade arbetsmarknadsprojekt har gemensamma nämnare: 
 
• väl fungerande projektorganisation 
• hög grad av individuell planering 
• fördjupad samverkan mellan projektägare och myndigheter 
• hög grad av arbetsmarknadsfokus och praktik, som är riktad mot arbete. 

 
Socialförvaltningen, Bildningsförvaltning och Möjligheternas Hus 
I november övergår medarbetarna inom IFO som arbetar med försörjningsstöd till 
Lifecare. Det innebär inte bara en uppdatering av verksamhetssystem utan också 
starten på ett nytt sätt att arbeta i samverkan med Möjligheternas hus. Allt med 
målet att öka självständighet och självförsörjning hos kommunens invånare, som 
under kortare eller längre tid, är i behov av försörjningsstöd.  
Ett viktigt syfte med att uppgradera verksamhetssystemet är att med Lifecare kan 
vi digitalisera ansökan om ekonomiskt bistånd via en E-tjänst. Innan vi är i gång 
med E-tjänsten kommer ett arbete behöva göras kring nya rutiner, riktlinjer och 
hemsida.  
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Genom att digitalisera det ekonomiska biståndet är förhoppningen att 
socialsekreterarna på sikt ska lägga mindre tid på administration, för att i stället 
mer fokusera på att hitta lösningar för att människor ska komma i arbete.  
 
Så här beskriver Växjö kommun processen vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Något liknade kommer det vara i Emmaboda kommun. Ansökan om ekonomiskt 
bistånd steg för steg;  
 

 
 
När någon ansöker om ekonomiskt bistånd ska ett möte med inblandade 
stödfunktioner snabbt bokas in där personens situation kartläggs. Kartläggningen 
kommer att resultera i en genomförandeplan där olika konkreta insatser och 
aktiviteter beskrivs för att individen ska bli självförsörjande.  
 
Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp. Vi vill motverka att människor 
fastnar i försörjningsstöd. Meningen är att försörjningsstöd ska vara en tillfällig 
åtgärd. Därför är det viktigt att personen omgående kommer igång med en praktik 
eller annan sysselsättning på Möjligheternas hus. Målet är att få en anställning 
med lön.  
Vi ska sträva efter ett tätt samarbete mellan socialförvaltningen och 
Möjligheternas hus där vi jobbar tillsammans för den enskildes bästa.  
Med Emmabodaprocessen har vi en gemensam målbild med en tydlig utstakad 
väg från försörjningsstöd till ett liv med egen försörjning. 
 
Det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB i Emmaboda har under lång tid 
nått fina resultat med sitt integrations- och arbetsmarknadsarbete. Det är därför 
naturligt att Möjligheternas Hus fungerar som spindeln i nätet, men där de aktuella 
uppdragsgivarna ändå är fullt delaktiga under resans gång – med sin del av 
ansvaret. 
 
Finansiering 
Under 2020 har staten fördelat 2,4 miljarder kronor till kommunerna för 
statsbidrag till stöd med anledning av flyktingsituationen. För Emmaboda 
kommun är bidraget 4,7 mkr.  
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2020 tillfördes 80 miljoner kronor i form av ett riktat statsbidrag till 44 kommuner 
som har haft ett relativt högt mottagande av nyanlända i förhållande till sin 
befolkning. I budgetpropositionen för 2021 förlängs det tillfälliga 
kommunbidraget med ett år och höjs till 200 miljoner. Medlen fördelas enligt 
samma princip som under 2020 och riktas nästa år till 58 kommuner. Emmaboda 
kommun är en av de kommuner som får de extra statsbidragen, 2020 1,5 mkr och 
2,6 mkr 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Emmabodaprocessen 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana koncernen att arbeta efter Emmabodaprocessen 
 
att avsätta resurser till Emmabodaprocessen i bokslut 2020. 
____ 
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§ 150 Dnr KS/2020:3 
 
Samverkansavtal mellan Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge 
kommuner – förstärkning av AB Glasriket 
 
Bakgrund 
Kommunerna i Glasriket har sedan några år tillbaka arbetat i ett projekt ”Glasriket 
på tillväxt” och det som framkom i detta var att AB Glasriket behöver förstärkas i 
sin organisation för att kunna växla upp verksamheten. För att göra detta möjligt 
har ett antal möten hållits med kommunstyrelsernas ordförande, kommunchefer 
och coacher i projektet. Diskussionerna har handlat om hur kommunerna ska 
kunna förstärka AB Glasriket och vilken organisation som behövs för detta. 
Idag finns en heltidsanställd i AB Glasriket. Det som beslutats är att Nybro 
kommun kommer föra över en person (100 %) från kommunen till  AB Glasriket. 
Detta kommer sedan finansieras via köp av tjänst från kommunen. Emmaboda 
kommun kommer föra över en person (80 %) från kommunen till AB Glasriket 
och som även här kommer finansieras via köp av tjänst från kommunen. Lessebo 
kommun och Uppvidinge kommun kommer att finansiera 25 % vardera via köp av 
tjänst från kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal 2020-10-21 glasriket 
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal Glasriket kommunerna 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom samverkansavtalet. 
____ 
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§ 151 Dnr KS/2020:458 
 
Borgensram för Emmaboda Fastighets AB 
 
Sammanfattning  
Emmaboda fastighets AB, EMFAB, har inkommit med skrivelse gällande utökad 
kommunal borgen. 
 
Emmaboda Fastighets AB, EMFAB, behöver utökad kommunal borgen för 
finansiering av nybyggnation (Blåljushus).  
 
I nuläget är kommunens sammanlagda borgensåtagande i EMFAB 114 Mkr. 
Borgensramen behöver utökas till 150 Mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse borgensram EMFAB 
Tjänsteskrivelse borgensram EMFAB ekonomichef 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Emmaboda Fastighets AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 150 Mkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 
____ 
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§ 152 Dnr KS/2020:151 
 
Besvarande av Motion -  angående begränsning av mobiltelefonanvändning i 
grundskolan 
 
Sammanfattning  
Motion har inkommit 2020-03-30 gällnade begräsning av mobiltelefonanvändning 
i grundskolan. 
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande.  
 
Bakgrund 
I en motion från Sverigedemokraterna föreslås att kommunfullmäktige ska besluta 
om regler för hur mobiltelefoner ska användas i grundskolan. För de yngre 
eleverna på låg och mellanstadiet föreslås förbud att hantera mobiltelefoner såväl 
på raster som lektionstid. Förbud föreslås för elever i fritidshem under tiden de är i 
verksamheten. Förbud föreslås även för högstadiets elever på lektionstid. För att 
hantera de föreslagna förbuden föreslås att låsbar förvaring ska erbjudas där 
eleverna kan lämna in mobiltelefonerna vid skoldagens början och få tillbaka dem 
vid skoldagens slut. 
Motiven till förslagen är att mobiltelefonerna stör elevernas koncentration samt att 
telefonerna används för filmning och är en orsak till kränkningar. Istället för 
stillasittande med mobiltelefoner vill man stimulera till rörelse på rasterna. 
 
Bildningsförvaltningen delar uppfattningen att mobiltelefoner kan störa elevernas 
koncentration samt att de kan användas till kränkningar i sociala medier. Men det 
är också så att mobiltelefoner är en trygghet för många elever och föräldrar genom 
att de kan hålla kontakten med varandra under dagen och vara nåbara för varandra. 
Detta kan vara särskilt avgörande för elever som av en eller annan anledning har 
behov av extra stöd och trygghet i sin skolsituation. Rent allmänt kan mobil-
telefonen även vara ett pedagogiskt verktyg och del av undervisning och lärande. 
Hur mobiltelefoner används regleras av skolans ordningsregler. Enligt Skollagen 5 
kap. ”Trygghet och studiero” anges under 5§: Ordningsregler ska finnas för varje 
skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 
skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.  
Den centrala innebörden är att rektor beslutar om ordningsregler. Det är varken 
skolchef, ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige som har den beslutanderätten. 
Däremot bör huvudman följa upp de ordningsregler som respektive rektor 
fastställer för sin skola. Detta görs också i Emmaboda kommun.  
Två gånger per år genomförs en nämndsdag där rektorer och chefer i förvaltningen 
redovisar för nämnden senaste årets resultat och analys. Vid nämndsdagen i 
september redovisades särskilt de regler som respektive rektor tillsammans med  
personal och elever beslutat om. På samtliga skolor är det begränsningar i 
mobiltelefonanvändning i linje med det som anförs i motionen. 
 
Nedan finns en sammanfattning av de ordningsregler som respektive rektor 
fastställt och som reglerar mobiltelefonanvändning: 
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Bjurbäcksskolan 7-9 
På Bjurbäcksskolan 7-9 är det mobilfritt på lektionerna. Mobiltelefonerna lämnas i 
skåpen under lektionstid. Ansvarig lärare ska se till att detta följs. Om eleverna 
vägrar används den så kallade konsekvenstrappan med stegvisa åtgärder i 
förhållande till brytande av ordningsreglerna som gäller på skolan. Det råder totalt 
fotograferingsförbud under skoltid.  
 
Bjurbäcksskolan F-6 
Elever i förskoleklass till och med årskurs 4 får inte ha mobiler i skolan. I årskurs 
5 och 6 har inga elever tillåtelse att ha mobiler under lektionstid om inte läraren 
medger detta. Det är alltid läraren som beslutar om, och i så fall när, mobil-
telefonerna får användas. 
 
All teknisk utrustning används under ansvar – mobilen får endast användas med 
lärarens samtycke och får inte störa under lektionstid. Ingen får fotografera eller 
filma utan tillåtelse inom skolans område. 
  
Johansfors skola F-6 
Eftersom det är en stor andel skolskjutselever är det en trygghetsfråga att ha 
mobilen med sig. Elever får ha mobiltelefonen med sig till skolan. Den ska ligga 
avstängd i väskan eller i elevens låda under skoldagen. Har eleven mobil med sig 
är eleven själv ansvarig för den. 
 
Lindås skola F-6 
Privata tekniska föremål som kan störa undervisningen i klassrummet och i 
fritidshemmet förvaras i en låda som är inlåst tills skoldagen eller fritidshemstiden 
är slut. Andra saker som kan störa undervisningen lämnas även dessa utanför 
klassrummet till dagens slut. 
 
Långsjö skola F-6 
Eftersom det är en stor andel skolskjutselever är det en trygghetsfråga att ha 
mobilen med sig. Elever får ha mobiltelefonen med sig till skolan. Den ska ligga 
avstängd i väskan eller i elevens låda under skoldagen. Har eleven mobil med sig 
är eleven själv ansvarig för den. 
 
Vissefjärda skola F-6 
Mobiltelefonen är avstängd och finns i klassrummet under skoldagen. Under 
fritidshemstid är den i skolväskan. Behöver man ringa pratar man med personalen 
angående detta. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att regler för användning av mobiltelefoner 
under skoltid ingår i de ordningsregler som enligt skollagen ska fastställas av 
rektor. Bedömningen är att grundskolorna i Emmaboda kommun redan har regler 
för mobiltelefonanvändning motsvarande de som föreslås i motionen men de är 
beslutade av rektor i samverkan med elever och personal på respektive skola, helt 
i enlighet med Skollagen 2010:800 5 kap, 5§. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i förvaltningen i dialog med berörda rektorer.  
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-15 § 78 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
med hänvisning till att Skollagen fastställer att ordningsregler för respektive 
skolenhet beslutas av dess rektor 
 
Beslutsunderlag 
KS_2020_151-Motion Begränsning av mobiltelefonanvändning i grundskolan 
BIN 2020-10-15 § 78 Remiss Motion angående begränsning. av 
mobiltelefonanvänd. 
Remissvar Motion angående begränsning av mobiltelefonanvändning i grunds.. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att avslå motionen med hänvisning till att Skollagen 
fastställer att ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av dess rektor  
att anse motionen som färdigbehandlad 
____ 
 
Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande om  
bifall till motionen. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Skollagen 
fastställer att ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av dess rektor  
 
att anse motionen som färdigbehandlad 
____ 
 
Reservation  
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
som inte bifallits.  
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§ 153 Dnr KS/2020:167 
 
Besvarande av Motion angående språkkrav inom omsorgen i Emmaboda 
kommun 
 
Sammanfattning  
Motion har inkommit 2020-03-30 från Sverigedemokraterna gällande språkkrav 
inom omsorgen i Emmaboda kommun. 
 
Motionen är remitterad till Socialnämnd och Bildningsnämnd. 
 
Bildningsnämndens synpunkter 
”Bildningsförvaltningen instämmer i att språkkunskaper är en nyckel till lärande i 
skolan men även för integrationen i samhället. Det gäller alla barn och elever 
oavsett bakgrund. Det kan också konstateras att bildningsnämnden prioriterar 
läsning och språklig utveckling i alla sina verksamheter. 
 
Detta remissvar avser svara på de förslag i motionen som berör 
bildningsförvaltningens kompetens och ansvarsområde. Bildningsnämnden 
ansvarar inte för vilka krav som socialnämnden fastställer för sin anställda 
personal. 
 
Vad gäller motionens förslag på att ta fram en plan för genomförande av språktest 
är såväl plan som genomförande fullt möjligt att utföra av bildningsförvaltningen, 
företrädesvis genom vuxenutbildningen på gymnasienivå. 
Detsamma gäller förslaget att ta fram en plan för att genomföra språklyft för 
befintlig personal. Möjligheterna att vidta denna åtgärd finns redan till viss del i 
och med det utvecklingsarbete som genomförs inom ramen för Vård & 
Omsorgscollege (VOC).  
VOC är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och 
arbetsgivare inom vård- och omsorgsområdet som syftar till att höja kvalitén, öka 
kompetensen och bidra med ökad efterfrågan på välutbildad vård- och 
omsorgspersonal. 
 
Inom ramen för detta motionssvar har det inte gjorts någon ekonomisk beräkning 
av vad den extra kostnaden i förlängningen skulle bli för språkvalidering eller 
språkhöjande insatser. Värt att understryka är att en grundläggande förutsättning 
för genomförande är att det finns kostnadstäckning för bildningsnämndens 
insatser i de fall de ligger utanför det ordinarie uppdraget.” 
 
Socialnämndens synpunkter 
” Det är som motionen säger viktigt att medarbetare som arbetar med vård och 
omsorg om människor förstår svenska och kan göra sig förstådda på svenska. 
Språkkraven finns redan idag i utbildning och för rekrytering samt också i 
socialstyrelsens föreskrifter. Det är ett gemensamt ansvar och utmaning för 
Emmaboda kommun som arbetsgivare att blivande medarbetare får möjlighet att 
utveckla de språk-färdigheter som krävs.  
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Uppdraget som Sverigedemokraterna (SD) vill att kommunfullmäktige uppdrar åt 
socialnämnden, bedömer socialförvaltningens sig redan arbeta med. 
 
Socialförvaltningen följer socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande 
kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre 
(SOSFS2011:12) och personer med funktionsvariation (SOSFS 2014:2). 
Socialstyrelsens krav på språkkunskaper innefattande ett test i svenska avser 
legitimerad personal det vill säga sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter.” 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-15 § 77 
att ta remissvaret som sitt eget och översända svaret till kommunstyrelsen och 
därefter till kommunfullmäktige 
 
Socialnämnden beslutade 2020-10-21 § 99 
att som sitt eget anta socialförvaltningens svar på Sverigedemokraternas (SD) 
motion – Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun  
att översända svaret på Sverigedemokraternas (SD) motion Språkkrav inom 
omsorgen i Emmaboda kommun till Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige 
 
Synpunkt från Kommunstyrelsens beredning 
Såsom motionen framhåller är det viktigt med tillräckliga kunskaper i det svenska 
språket för att kunna utföra omsorgsarbete på ett säkert sätt.  
Språkkunskap i det svenska språket är viktigt i större delen av det svenska 
arbetslivet, men med lite olika kravnivåer. I flera kommunala verksamheter finns 
behov av goda kunskaper i det svenska språket.  
Nämnd verksamhet anser sig idag jobba med frågan. Detta torde vara en 
framkomligare väg än att ställa formella kurskrav i svenska språket.  
Det är samtidigt viktigt att förvaltningen säkerställer att tillräckliga kunskaper i 
det svenska språket finns hos medarbetarna. De krav som finns från 
Socialstyrelsen får ej heller åsidosättas. 
 
Beslutsunderlag 
Motion - Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun 
BIN 2020-10-15 § 77 Remiss Motion angående språkkrav inom omsorgen 
SN 2020-10-21 § 99 - Svar Motion - Språkkrav inom omsorgen 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till förvaltningarna att säkerställa att, för respektive tjänst, erforderliga 
kunskaper i det svenska språket finns hos medarbetare vid anställning 
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att därmed anse motionen som besvarad och färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar ändring av 2:a att satsen att avslå motionen och anse 
den färdigbehandlad.  
 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Jarkko Pekkala (S), Maria Ixcot Nilsson (S) och Johan Jonsson (C) yrkar bifall till 
Simon Peterssons (S) yrkande ändring av 2:a att satsen att avslå motionen och 
anse den färdigbehandlad. 
 
Simon Petersson (S) yrkar avslag av 1:a att satsen. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Simon Peterssons (S) yrkande om avslag av 1:a 
att satsen. 
 
Propositionsordning 1 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut mot Martin Henrikssons (SD) 
yrkande om bifall till motionen i sin helhet.  
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag till beslut bifallits.  
 
Propositionsordning 2 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 1:a att sats mot Simon Peterssons (S) 
yrkande att avslå den samma.  
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag till 1:a att satsen 
bifallits.  
 
Propositionsordning 3 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 2:a att sats mot Simon Peterssons (S) 
yrkande att avslå den samma.  
Ordförande finner att Simon Peterssons (S) förslag till 2:a att satsen bifallits.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till förvaltningarna att säkerställa att, för respektive tjänst, erforderliga 
kunskaper i det svenska språket finns hos medarbetare vid anställning 
 
att avslå motionen och anse den färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservation  
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
som inte bifallits.  
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§ 154 Dnr KS/2018:268 

 
Svar på motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet de gröna i Emmaboda kommun har inkommit med en motion med 
förslag om att Emmaboda kommun ska erbjuda årskurs tio för de elever som inte 
når målen. 
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande.  
 
Den åtgärd som efterfrågas finns redan idag och den regleras i skollagen. I 
Skollagen 7 kap, 15§ står det att: 
 

Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista 
årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja 
utbildningen, ska eleven beredas tillfälle att göra detta under högst 
två år efter det att skolplikten upphör. 

 
Det är fullt möjligt att inom ramen för Skollagen arbeta mer eller mindre aktivt 
med att erbjuda och förmå elever att gå ett tionde skolår på grundskolan, men det 
är inte lämpligt att Emmaboda kommun inrättar en egen uppsättning regler och 
rutiner för detta. 
 
Undantagsvis beviljas ett tionde skolår. Den grundläggande utgångspunkten som 
vi huvudsakligen arbetar utifrån är dock den möjlighet som finns för elever som 
efter årskurs 9 inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasienivå, det vill 
säga att gå på något av de fyra introduktionsprogrammen, IM, på gymnasiet. 
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på 
nationellt program, eller leda till att de kan få arbete.     
 
Motionen angående införandet av ett tionde skolår har diskuterats på 
förvaltningsnivå i bildningsförvaltningen. Erfarenheterna av ett tionde skolår är 
inte enbart positiva vare sig för den enskilde eleven eller för den grupp/klass som 
eleven skall ingå i under det tionde året. Det finns i dagsläget ingen organisation 
för att systematiskt erbjuda ett tionde skolår.  
 
Ärendets beredning 
Motionssvaret har diskuterats på förvaltningsnivå i bildningsförvaltningen samt i 
bildningsnämndens presidium 2019-09-12 och 2019-10-10.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Emmaboda kommun motionerar om att införa möjlighet 
för grundskoleelever i Emmaboda kommun att gå årskurs tio. Detta är redan idag 
tillåtet och regleras i skollagen 7 kap, 15§.  

 
Beslutsunderlag 
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BIN 2019-10-24 § 114 Remiss Motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
Motion angående att införa möjlighet för grundskoleelever i Emmaboda kommun 
att gå årskurs tio. 
Tjänsteskrivelse Remissvar Motion Möjlighet gå årskurs tio 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-10-24 § 114 
att anse motionen besvarad 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att anse motionen som besvarad med hänvisning till Skollagen kap 7 § 15 
gällande att åtgärd som efterfrågas i Motion KS/2018:268 om att inrätta ett tionde 
skolår redan idag regleras i skollagen. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2019-12-03 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
ärendet utreds mer kring kostnader och möjligheter att erbjuda ett 10:e läsår. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att Kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att anse motionen som besvarad med hänvisning till Skollagen kap 7 § 15 
gällande att åtgärd som efterfrågas i Motion KS/2018:268 om att inrätta ett tionde 
skolår redan idag regleras i skollagen. 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2019-12-03 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfssons (S) Jarkko Pekkala (S), Annika Karlsson 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar som inte bifallits.  
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2019-12-16 
Jette Lehrmann Madsens (MP) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att 
det ska utredas vilka kostnader och konsekvenser ett 10:e läsår skulle innebära. 
 
Jarkko Pekkala (S) och Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Jette Lehrmann 
Madsens (MP) yrkande. 
 
Johan Jonsson (C) och Jenny Rydberg (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om bifall för återremiss eller avslag för återremiss och 
finner att Kommunfullmäktige avslagit återremissen.  
 
Votering begärs 
Ja för avslag återremiss 
Nej för bifall återremiss 
Utfall votering: Ja 23 Nej 18. 
 
”Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet 
tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.” 
____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 130 
att återremittera ärendet med motiveringen att det ska utredas vilka kostnader och 
konsekvenser ett 10:e läsår skulle innebära. 
____ 
 
Bildningsnämnden har behandlat återremissen vid sitt sammanträde 2020-10-15 § 
76. 
 
Bildningsnämndens synpunkter efter sitt sammanträde 2020-10-15 
”Som tidigare har anförts i det första remissvaret så är det redan är idag möjligt att 
med nuvarande nationella regelverk erbjuda ett 10:e skolår men möjligheten 
utnyttjas endast i begränsad omfattning. I de fall ett extra skolår är aktuellt är det 
tidigare under skoltiden. Beslut fattas av rektor vilket regleras i skollagen.  
 
De elever som efter årskurs 9 inte når behörighet till nationellt program på 
gymnasiet har istället möjlighet att följa gymnasieskolans introduktionsprogram 
som syftar till att ge behörighet till nationellt program. Inom gymnasieskolans 
introduktionsprogram finns dessutom olika inriktningar där exempelvis en elev 
kan erbjudas yrkesintroduktion parallellt med att behörighet för gymnasieskolan 
erhålls. Med detta som svar anfördes att motionen var besvarad. 
 
Beräkning av kostnader 
Kostnaderna för att erbjuda ett 10:e skolår beräknas efter två alternativ.  
 
Alternativ 1 bygger på att det är 6-8 elever som erbjuds och väljer att gå om 
årskurs 9. Elever som går ytterligare ett år går in i redan befintliga klasser. Detta 
förutsätter att det finns plats i befintlig organisation. Den extra kostnaden blir då 
det extra stöd och eventuella individuella insatser kring respektive elev. Om de 
extra kostnaderna beräknas till en resurs motsvarande en lärartjänst på heltid 
motsvarar det c:a 600.000 kr. 
 
Alternativ 2 bygger på att det är 10-15 elever. Det påverkar organisationen så att 
en ny undervisningsgrupp måste etableras för dessa och eventuellt andra elever. 
Kostnaden för denna lösning beräknas schablonmässigt till två lärartjänster på 
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heltid samt tillkommande omkostnader för extra undervisningsgrupp. Beräknad 
kostnad 1.500.000 kr. 
 
Notera att denna kostnadsberäkning är schablonmässigt beräknad och högst 
preliminär. Den bygger på att eleverna inte kräver extra resurser i form av 
elevassistent eller annat stöd vilket är troligt att vissa av eleverna gör.  
 
 
Organisation och fördelning av olika typer av kostnader är ytterst en fråga för 
rektor på aktuell skola.  
   
Konsekvenser 
Bildningsförvaltningens bedömning är att den enskilde eleven skulle uppfatta det 
som ett nederlag att inte följa med jämnåriga kamrater till gymnasiet utan bli kvar 
på samma skola ett fjärde år. Om det är fler äldre elever som går om årskurs 9 och 
går kvar på skolan med de elever som är ett till tre år yngre finns det risk att det 
skapas en sämre pedagogisk och social miljö för övriga i elevgruppen. Det är 
tveksamt om kunskapsmålen nås på ett bättre sätt om eleven är kvar i samma 
miljö.  
 
I praktiken erbjuds redan idag ett 10:e skolår genom gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Bildningsförvaltningens bedömning är att konsekvenserna 
för att erbjuda ett 10:e skolår inom ramen för grundskolans organisation är ett 
sämre alternativ för de elever som skulle vara aktuella för detta. Möjligheterna att 
anpassa utbildningen individuellt för respektive elev med studier, praktik etc är 
mycket större inom gymnasieskolans organisation.  
 
Bildningsförvaltningen instämmer i motionens syfte att fler elever ska nå målen 
efter grundskolans årskurs nio. Det som diskuterats i beredning av motionssvaret 
är möjligheten att erbjuda ett extra skolår under elevens tidigare skolgång i låg- 
och mellanstadiet. Möjligheten finns idag men det förekommer endast i 
undantagsfall.  
 
Inom ramen för bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och uppföljning 
av resultat bör diskussion och analys av extra skolår fortsätta. Under rätt 
förutsättningar och för vissa elever kan det vara en åtgärd som gör att målen i 
större utsträckning nås i årskurs nio. En mer systematisk användning av extra 
skolår bör bygga på evidens och på erfarenheter från andra skolhuvudmäns 
verksamheter.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion att införa möjlighet för grundskoleelever i Emmaboda kommun att gå 
årskurs tio 
BIN 2020-10-15 § 76 Återremiss Motion om att införa möjligheten för 
grundskoleelever 
KF 2019-12-16 § 130 svar motion angående möjlighet årskurs tio 
BIN 2019-10-24 § 114 Remiss Motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
Tjänsteskrivelse Remissvar Motion Möjlighet gå årskurs 10 
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Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2020-10-15 § 76 anse motionen 
som besvarad och färdigbehandlad.  
____ 
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§ 155 Dnr KS/2020:259 
 
Omorganisering av biblioteken 
 
Sammanfattning  
Bildningsnämnden har inkommit med förslag till omorganisation av biblioteken.  
 
I många år har skolbiblioteken ingått i folkbibliotekets uppdrag och inte fått den 
tid och de resurser som de behöver. Elevers läsförståelse i Emmaboda kommun 
har försämrats de senaste åren och då är det viktigt att skolbibliotekens roll 
förstärks och lyfts fram. 
I nuläget finns det fem närbibliotek i kommunen, fyra av dem är både skol- och 
folkbibliotek medan ett av dem, Boda Glasbruk, är bara folkbibliotek. För att 
skolbiblioteken ska vara en integrerad del av skolan så behöver 
biblioteksstrukturen förändras och skolbiblioteken prioriteras. 
 
Från och med 1 april 2020 har en viss neddragning av öppettiderna gjorts. Denna 
åtgärd vidtogs med utgångspunkt i en enkel undersökning som gjordes i höstas på 
alla folkbibliotek i kommunen. Besöksräkning genomfördes tre gånger, en vecka i 
månaden under hösten, och besöksräkningarna visade att det kom få eller ingen 
besökare mellan kl. 18:00 och 19:00 samt att på några närbibliotek kom det för få 
besökare/låntagare för att det skulle kunna anses berättigat att ha öppet i den 
utsträckning som var fallet. De justeringar av öppettiderna som gjordes var 
befogade, dels för att kunna garantera bemanningen på alla bibliotek i alla lägen 
och dels för att frigöra tid för att prioritera skolbiblioteken. 
 
En ytterligare förändring är inrättandet av en ny tjänst i form av en 
skolbibliotekssamordnare. 
Samordnartjänsten är till för att säkerställa att servicen på skolbiblioteken 
blir likvärdig i hela kommunen. Arbetet är påbörjat. 
Förslag på förändrad organisation 
 
För att kunna bemanna skolbiblioteken med minskad budget så behöver dessa 
förändringar göras på folkbiblioteken: 
Boda Glasbruk närbibliotek, öppet tisdagar 12:00-14:00 
Enligt ovannämnd besöksräkning så kommer det få besökare till biblioteket. 
Lokalen är inte ändamålsenlig och är enligt kommunpolisen inte bra ur 
säkerhetssynpunkt och borde läggas ner. Samarbete med The Glass Factory där 
invånare i Boda Glasbruk kan hämta och lämna böcker via ”Take away”, till 
exempel på lördagar, kan istället säkerställa att biblioteksanvändare får tillgång 
till viss biblioteksservice. 
Lindås skol- och närbibliotek, öppet torsdagar 15:00-18:00 
Skolbiblioteket är i stort behov av mer utrymme både för eleverna på biblioteket 
och för böcker för den åldersgruppen. Lindås bibliotek ligger så pass nära 
huvudbiblioteket i Emmaboda att det inte är motiverat att ha ett närbibliotek där. 
Därför är det bättre om Lindås enbart blir skolbibliotek och närbiblioteksdelen 
läggs ner. 
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Johansfors, Vissefjärda och Långasjö folkbibliotek behålls tillsvidare. Eriksmåla 
närbibliotek föreslås vara fortsatt stängt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Denna omfördelning av resurser samt det faktum att en skolbiblioteksamordnare 
finns för att styra förändringarna, förväntas göra skolbiblioteken till en betydande 
resurs för elever och skolpersonal. 
Färre närbibliotek minskar omfattningen av böcker som transporteras mellan alla 
bibliotek i Emmaboda kommun. 
 
Det är dock viktigt att alla är medvetna om att denna omfördelning kommer att ha 
störst konsekvens för de yngsta i kommunen, detta eftersom service till 
förskolorna är folkbibliotekets ansvar. Med befintlig budget och bemanning 
kommer detta uppdrag inte att hinnas med i samma omfattning som tidigare. Det 
rör sig om 500 barn i kommunen som inte kommer att få tillgång till samma 
service från biblioteken som tidigare. Detta då personalen kommer att ha mindre 
tid för att delta i förskolornas föräldramöten, regelbundet skicka boklådor till 
förskolorna, och inte heller göra bokpåsar till föräldrar att ta med sig från 
förskolorna.  
 
Öppettider på huvudbiblioteket kommer också att behöva minskas eftersom 
bemanningen på folkbiblioteket dras ner då färre anställda jobbar med den delen 
av biblioteksverksamheten. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-05-§ 47 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stänga Boda 
Glasbruk bibliotek 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory alternativt använda sig av bokbuss 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att göra Lindås 
bibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner folkbiblioteksdelen 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte återöppna 
Eriksmåla närbibliotek 
 
Beslutsunderlag 
BIN 2020-05-28 § 47 Omorganisering av biblioteken 
Tjänsteskrivelse med förslag på omorganisation av biblioteken i Emmaboda, 
bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir. 
Utredning av biblioteken i Emmaboda kommun, gjord av Margaretha Lundberg 
Rodin och Johannes Wagner, okt 2018 – april 2019. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att stänga Boda Glasbruk bibliotek 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-12-01 27 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory  
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek  
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av de tre första attsatserna samt att stryka 
fjärde attsatsen och yrkar tillägg med två nya attsatser, 4 och 5.  
1. att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället.  
 
2. att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
 
3. att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både skol- och folkbibliotek 
 
4. att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice  
 
5. att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 
 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) första och andra 
attsats samt yrkar att avslå fjärde attsatsen.  
 
Sten-Olof Johansson (M), Johan Jonsson (C), Gull-Britt Hellborg (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) ändrings och 
tilläggsyrkanden.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag till de två första attsatserna mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändring av de samma. 
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Votering 
Ja Kommunstyrelsens förslag till de två första attsatserna. 
Nej Marias Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande av de två första attsatserna 
Utfall votering  
Ja 6 röster Nej 7 röster 
 
Proposition 
Kommunstyrelsens tredje och fjärde attsats mot Maria Ixcot Nilssons (S)  tredje 
attsats och hennes yrkande om avslag på kommunstyrelsens fjärde attsats.  
Ordförande finner att Kommunstyrelsens förslag bifallits.  
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Votering  
Ja för Kommunstyrelsen 
Nej för Maria Ixcot Nilsson (S) 
Utfall votering 
Ja 7 röster Nej 6 röster 
 
Proposition 
Ordförande ställer Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande (4, 5) mot avslag 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande bifallits . 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället. 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek  
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer”. 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot de 
beslut som gått dem emot. 
 
Yrkanden  
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar återremiss av ärendet för vidare ekonomisk 
utredning. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-25 § 88 
 
att återremittera ärendet för vidare ekonomisk utredning. 
____ 
 
Kommunstyrelsens beredning har behandlat ärendet 2020-11-17 vid sin beredning 
av ärenden till Kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-01. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruk bibliotek  
  
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det möjligt 
att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass Factory   
 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen  
 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 
____ 
 
Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av att saterna 1-4 enligt följande:  
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både skol- och folkbibliotek 
samt  
att stryka att sats 4 
 
Martin Henriksson (SD) bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande av att 
satserna 1-2.  
Jarkko Pekkala bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) samtliga ändringsyrkanden.  
 
Sten-Olof Johansson (M), Gull-Britt Hellborg (KD) och Bo Eddie Rossbol (BA) 
yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Proposition nr 1. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 1:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 1:a att sats. 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande bifallits.  
 
Proposition nr 2. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 2:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 2:a att sats. 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande bifallits.  
 
Proposition nr 3. 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till 3:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 3:a att sats. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Proposition nr 4. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 4:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 4:a att sats. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Proposition nr 5. 
En enig kommunstyrelse bifaller kommunstyrelseberedningens förslag 5:e och 6:e  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen  
 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 
____ 
 
Reservationer 
Johan Jonsson (C), Gull-Britt Hellborg (KD), Sten-Olof Johansson (M), Bo Eddie 
Rossbol (BA), Bo Sunesson (C) och Leif Karlsson (M) reserverar sig mot beslut 
av att satserna 1-2. 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Jarkko Pekkala (S), Annika Karlsson 
(S) och Marie-Louise Eddegård (S) reserverar sig mot beslut av att satserna 3-4.  
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§ 156 Dnr KS/2020:396 
 
Byte av konstgräsplanen 
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med om begäran om tilldelning av 
investeringsmedel till byte av konstgräsplan.  
 
Bakgrund  
Den befintliga konstgräsplanen i Emmaboda har legat i ungefär 13 år. En 
livslängd för en konstgräsplan kan räknas efter följande ramverk.  
• Professionell fotboll verksamhet – 3-4 år.  
• Verksamhet på Div. 1-2 nivå – 5-6 år.  
• Breddverksamhet – 7-8 år.  

 
Statusen på nuvarande konstgräsplan är inte tillräckligt bra. 
 
Förvaltningens roll  
Följande idrottsföreningar har kommit in med en skrivelse till Tekniska 
förvaltningen angående bytet av konstgräsplanen:  
• Lindås BK  
• Vissefjärda GIF  
• Långasjö Goif  
• Emmaboda IS  

På grund av slitaget ligger all konstgräs ner vilket gör det omöjligt att få 
utläggningen av nytt granulat att gå ner i plastgräset. Förutom att bollar slits på ett 
mer påtagligt sätt ökar även skaderisken för spelarna då underlaget är alldeles för 
hårt och glatt (halt).  
Kontakt har tagits med en konsult som arbetar med anläggning av konstgräsplaner. 
I kostnadsuppskattningen ingår bytet av konstgräsplanen, granulatfångare 
kompletterat med sarg för att ytterligare minska spridning av granulat.  
Vidare behövs kompletterande asfalt för snöupplag med granulat samt stängsel för 
bolluppfång och hindra obehöriga med fordon. Den gamla konstgräsplanen kan 
återanvändas till andra ytor som till exempel skolgård. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Om bytet av konstgräsplanen uteblir finns risken att fler skador uppstår hos 
spelare, att bokningar av planen minskar och större miljöpåverkan med granulat 
som sprids.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Uppskattad kostnad för bytet av konstgräsplanen, asfaltering samt staket uppgår 
till:  
Byte av konstgräsplan 1.800.000 kr  
Asfaltering 200.000 kr  
Stängsel 250.000 kr  
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Totalt 2.250.000 kr 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-10-07 § 48 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 
investeringsmedel av ovan specificerade investeringsbidrag för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Idrottsföreningars skrivelse till Tekniska förvaltningen.  
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) och Johan Jonsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela investeringsmedel av ovan ospecificerade investeringsmedel för år 
2021. 
____ 
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§ 157 Dnr KS/2020:436 
 
Överenskommelse gällande återtagande av avfall från 
mottagningsanläggningen Moskogen Miljö AB 
 
Bakgrund 
Inom Glasriket i Småland finns ett stort antal, ca 40 st, glasbruk som är nedlagda. 
Endast ett fåtal är i dagsläget i drift. Glasbruksverksamheten har ofta lämnat 
föroreningar efter sig. I många fall förekommer föroreningarna i sådan omfattning 
att de utgör en risk för människors hälsa och miljön. Som en del i ett 
övergripande miljömålsarbete kan länsstyrelser i landet ansöka om statsbidrag hos 
Naturvårdsverket för att finansiera konsult- och entreprenadtjänster för att sanera 
de olika glasbruken och återställa föroreningssituationen till en godtagbar nivå.  
 
Länsstyrelserna ska vid ansökan om statsbidrag ange en huvudman vilken ska låta 
utföra arbetet. De fyra kommunerna i Glasriket (Emmaboda, Nybro, Lessebo och 
Uppvidinge) och Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län har gemensamt 
överenskommit med Sveriges geologiska undersökning (SGU), om att SGU ska 
agera huvudman vid ett flertal i glasbruk i syfte att SGU ska låta genomföra 
nödvändiga utredningar och åtgärder vid de olika glasbruken.  
 
Parallellt med SGUs arbete pågår också ett forsknings- och utvecklingsarbete för 
att hitta metoder att smälta ner glaskross som påträffas i samband med 
saneringsarbetet, i syfte att återvinna metaller och återanvända glaskrosset. I 
dagsläget är det dock oklart om metoden kan utvecklas till en industriell skala.  
 
SGU har därför i samband med genomförandet av saneringsarbeten vid olika 
glasbruk, särbehandlat glasrikt avfall som påträffas vid saneringsarbetet i syfte att 
denna avfallstyp ska vara möjlig att återta från en mottagningsanläggning i 
avvaktan på att smälttekniken kan kommersialiseras, i stället för att avfallstypen 
ska deponeras på traditionellt vis. Detta har gjorts genom att SGU har handlat upp 
en mottagningsanläggning som ska ta emot det glasrika avfallet (och andra 
avfallsmassor), varvid SGU har ställt krav på att det glasrika avfallet ska 
särbehandlas och kunna återtas.  
 
Ett återtagande av avfallet ska påkallas av de fyra kommunerna i Glasriket. 
Föreliggande överenskommelse avser att reglera förhållanden kring 
omhändertagandet av det glasrika avfallet och de förhållanden som råder för ett 
återtagande av detta avfall. Denna överenskommelse avser glasrikt avfall som 
omhändertagits i samband med saneringen av de fd glasbruken i Gadderås och 
Älghult. Den leverantör som kontrakterats av SGU är Moskogen Miljö AB. Nya 
överenskommelser får tecknas då andra glasbruk ska saneras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avtal Moskogen 
Överenskommelse med Moskogen Miljö AB 
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom överenskommelse gällande återtagande av avfall från 
mottagningsanläggningen Moskogen Miljö AB 
____ 
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§ 158 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
M1 SN 2020-10-21 § 102 - Socialnämndens mål - 2020-2032 
M2 Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket 
M2 Till kommunstyrelsen information om Boverkets kommande enkäter 
M3 Protokoll 20201022 Energi och Miljo inkl bilaga signerat 
M4 Protokoll 20201022 Elnät inkl bilaga signerat 
M5 Styrelseprotokoll EFFAB 2020-10-02 
M6 Cirkulär 20 44 Huvudöverenskommelse HOK 20 med OFR Allmän Kommunal 
Verksamhet 1 
M6 Cirkulär 20 44 Huvudöverenskommelse HOK 20 med OFR Allmän Kommunal 
Verksamhet 
M7 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 Viktig information från SKR 
cirkulär 20-45 -1 
M7 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 Viktig information från SKR 
cirkulär 20-45 
M8 Hjälpmedelsnamnden Protokollsutdrag § 20 Sammanträdesdatum för 
Hjälpmedelsnämnden 2021 
M9 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 
- med Svenska Kommunalarbetarförbundet  Viktig information från SKR (cirkulär 
2041) 1 
M9 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 
- med Svenska Kommunalarbetarförbundet  Viktig information från SKR (cirkulär 
2041) 
M10 KS_2020_332-SN 2020-10-21 Protokollsutdrag § 100 Svar Pwc-rapport - 
Granskning allmänna handlingar 
M11 KS_2020_332-§78 BMN 20201012 Svar revisionsrapport 
M12 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform  
Viktig information från SKR, cirkulär 2046 1 
M12 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform  
Viktig information från SKR, cirkulär 2046 
M13 BIN bilaga draftitförteckningar 2020 
M13 Tillsyn enl GDPR - BIN 2020 
M14 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20  
Viktig information från SKR (cirkulär 2048) 1 
M14 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20  
Viktig information från SKR (cirkulär 2048) 
M15 Cirkulär 20_47 Omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
Viktig information från SKR (cirkulär 2047) 1 
M15 Cirkulär 20_47 Omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
Viktig information från SKR (cirkulär 2047) 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelandena till protokollet. 
____ 
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