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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  N 
3 Sten-Olof Johansson M  N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Stefan Marcelius SD  N 
6 Zeljka Krajinovic S  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  N 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M  N 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S  N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  N 
15 Jenny Rydberg C  N 
16 Stefan Nyström M Emma Åhlander Hansson N 
17 Gull-Britt Hellborg KD  N 
18 Marie-Louise Eddegård S  N  
19 Bo Mårtensson SD  N 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  N 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M  N 
24 Kickie Norrby S Erik Fors N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD - F 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C Angela Fransson N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S Eva-Lena Gotthardsson N 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling BA  N 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M Stefan Focic N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  N 
39 Gullvi Dahllöf S  N 
40 Göran Andersson C  N 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
  
§ 25 Årsredovisning 2020 
§ 26 Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2020 - Emmaboda kommun  
§ 27 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – disponering av RUR,  
 Resultatutjämningsreserver 
§ 28 Alkohol och drogpolicy 
§ 29 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, EBA 
§ 30 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, EMFAB 
§ 31 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, EEMAB/EEAB 
§ 32 Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, MHAB 
§ 33 Revidering av ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda –  
 Torsås gällande säkerhetssamordning 
§ 34 Revideringar och nya förslag till Bidrag-Bidragsnormer för föreningar 

och studieförbunden 
§ 35 Besvarande av Motion angående språkkrav inom omsorgen i Emmaboda 

kommun 
§ 36 Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
§ 37 Avsägelse av uppdrag från Stefan Nyström (M) som ledamot i  

Emmaboda Energi och Miljö AB samt som ledamot i Emmaboda Elnät 
AB för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 2021-04-15 

§ 38 Avsägelse av uppdrag från Sara Magnusson (M) som ersättare i  
 Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med  
 2021-04-15 
§ 39 Avsägelse av uppdrag från Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i  
 Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med  
 2021-04-15 
§ 40 Entledigande från uppdrag för Ingmarie Söderblom (MP) som ordinarie  
 ledamot i Möjligheternas hus AB för mandatperioden 2019-2022 
§ 41 Entledigande från uppdrag för Thomas Herbertsson (BA) som ordinarie  
 ledamot i Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) för mandatperioden 2019- 
 2022 
§ 42 Fyllnadsval av Stefan Focic (M) som ledamot i  Emmaboda Energi och 

Miljö AB samt som ledamot i Emmaboda Elnät AB efter Stefan Nyström 
(M) för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 2021-04-15 

§ 43 Fyllnadsval av Stefan Månsson (M) som ersättare i Bildningsnämnden 
efter Sara Magnusson (M) för mandatperioden 2019-2022, att gälla från 
och med 2021-04-15 

§ 44 Fyllnadsval av Torgny Karlsson (KD) som ordinarie ledamot i 
Emmaboda Fastighets AB (EMFAB efter Thomas Herbertsson (BA) för 
mandatperiod 2019-2022 

§ 45 Fyllnadsval av Jarkko Pekkala (S) som ordinarie ledamot i 
Möjligheternas Hus AB efter Ingmarie Söderblom (MP) för 
mandatperiod 2019-2022 

§ 46 Fyllnadsval av Martin Johansson (S) som ersättare i Möjligheternas hus 
efter Jarkko Pekkala (S) för mandatperiod 2019-2022 
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§ 47 Fyllnadsval av Martin Henriksson (SD) som ersättare i 
Bildningsnämnden efter Bo Mårtensson (SD) för mandatperioden 2019-
2022, att gälla från och med 2021-04-15 

§ 48 Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
§ 49 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) 

gällande Neikters Magasin 
§ 50 Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
Voteringar 
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§ 25 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
Ny upphandling av revision gjord med KPMG. 
Michael Berzelius (KD) har avsagt säg sitt uppdrag som revisor och ersatts av 
Anders Johansson (KD). Fyllnadsvalet gjordes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari.  
Granskning om upphandling är genomförd och ska besvaras av samtliga nämnder 
och styrelsen men det finns fortfarande tid att komma in med svar.  
Revisionsreglementet är i behov att revideras. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 26 Dnr KS/2021:7 
 
Årsredovisning 2020 
 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
03-09 kommunens årsredovisning 2020. Förvaltningschefer, vd bolagen och 
räddningschef redovisar årsbokslut för respektive verksamhet.  
____ 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2020 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreliggande bokslut samt koncernbokslut 2020 och nämndernas 
verksamhetsberättelse för 2020 
 ____  
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA  
 
att godkänna årsredovisningen 2020 
____ 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-03-29  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 27 Dnr KS/2021:139  
 
Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2020 - Emmaboda kommun  
 
Sammanfattning  
I anslutning till upprättad årsredovisning föreligger av revisorerna upprättad 
revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2020.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, kontroll och redovisning och 
pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet.  
 
Revisionens redogörelse  
Revisionen ordförande Per Sigvardsson (S)  redogör för revisionsberättelsen samt 
granskningsrapporterna för kommunens bolag.  
 
Berörda ledamöter och ersättare deltar ej i beslutet om ansvarsfrihet för de nämnder  
och styrelser där de själva har varit verksamma i. 
 
Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse Emmaboda kommun 2020 

Missiv granskning av årsredovisningen 2020 

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 Emmaboda kommun  

Granskningsrapport MHAB 2020 

Revisionsberättelse  MHAB 2020 

Årsredovisning och revisionsberättelse Elnät 2020 

Granskningsrapport EEAB 2020 

Årsredovisning och revisionsberättelse Energi 2020 

Granskningsrapport EEMAB 2020 

Granskningsrapport EBA 2020 

Revisionsberättelse EBA 2020 

Granskningsrapport EMFAB 2020 

Revisionsberättelse EMFAB 2020 

Granskningsrapport EFFAB 2020 

Revisionsberättelse EFFAB 2020 

____  
 
Förslag till beslut  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för ledamöterna i 
Kommunstyrelsen  
 
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för ledamöterna i nämnder, den 
gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten samt den gemensamma 
nämnden för hjälpmedelsverksamhet  
 
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för ledamöterna i kommunens 
bolag.  
____ 
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§ 28 Dnr KS/2021:82 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – disponering av RUR, 
Resultatutjämningsreserver 
 
Sammanfattning  
Kommuner och regioner har möjlighet att bygga upp resultatutjämningsreserver 
(RUR) inom ramen för det egna kapitalet. Tanken är att kommuner och regioner 
själva ska kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta 
konjunkturvariationer. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner 
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 
 
Emmaboda kommun har beslutat i kommunfullmäktige 2016-12-12 § 127 att 
använda möjligheten  att avsätta överskott i en resultatutjämningsreserv. I bokslut 
2016 avsattes 19,8 mkr i RUR. 
 
Emmaboda kommun har beslutat i kommunfullmäktige 2018-10-29 § 102 om 
kriterier för att disponera resultatutjämningsreserv. Beslutet innebär att 
Emmaboda kommun kan vid en tillfällig intäktsminskning av kommunal-
ekonomisk utjämning och skatteintäkter undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter genom att täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att 
balanskravsresultatet ska komma upp noll. 
 
I bokslut 2020 avsätts 23,8 mkr i RUR. Kommunstyrelsen har beslutat att medel 
till Emmabodaprocessen ska avsättas i bokslut 2020. Förslag är att avsätta 20 mkr 
Emmabodaprocessen och 3,8 mkr RUR-ens förlusttäckning. 

 
Beslutsunderlag 
KS_2021_82-Tjänsteskrivelse Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - 
disponering av RUR  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avsätta 23,8 mkr till resultatutjämningsreserven i bokslut 2020.  
Av de 23,8 mkr disponerar Emmabodaprocessen 20 mkr. 
____ 
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§ 29 Dnr KS/2020:393 
 
Alkohol och drogpolicy 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens författningssamling ska samtliga policys ses över 
under varje mandatperiod. Aktuell alkohol och narkotikapolicy togs i 
kommunfullmäktige 2007-01-29, därmed hög tid att genomgå en uppdatering. 
 
Förvaltningens förslag 
Då gällande alkohol- och narkotikapolicy är framtagen över 10 år sedan har det 
hänt mycket inom gällande område.  
Därav har man tagit fram en helt ny policy och ej valt att uppdatera ifrån gällande. 
Samt att där finns ett sammanträdesprotokoll daterat 1987-02-19, där man 
konstaterar att Emmaboda kommun ska ha alkoholfri representation (upp till 
4,5%). Detta finns numer inskrivet i föreslagen policy, att fortsätta med alkoholfri 
representation, men ej för några alkoholhaltiga drycker.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse alkohol och drogpolicy 
Alkohol- och narkotikapolicy 2007 
alkohol- och drogpolicy med framsida 
KF 1987-02-19 § 18 Alkoholfri representation 
Cesam protokoll 2021-02-18 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att med upphävande av alkohol- och narkotikapolicy, antagen av 
kommunfullmäktiges 2007-01-29 besluta 
att anta föreslagen alkohol- och drogpolicy 
att upphäva beslutet kommunfullmäktiges beslut 1987-02-19 kring att alkoholfri 
representation för alkoholhaltiga drycker upp till 4,5 volymprocent. 
 
Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar återremiss med motivering att stycket kring ”Tas ur 
arbete” förtydligas och förhandlas i Central samverkan. 
 
Propositionsordning 
Om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle. 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras vid ett senare tillfälle.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 § 131  
 
att återremittera ärendet med motivering att stycket kring ”Tas ur arbete” 
förtydligas och förhandlas i Central samverkan. 
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Förslag till ny alkohol- och drogpolicy behandlades vid Central Samverkan 
CESAM 2021-02-18. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med upphävande av alkohol- och narkotikapolicy, antagen av 
kommunfullmäktiges 2007-01-29 besluta 
 
att anta föreslagen alkohol- och drogpolicy 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-02-19 kring alkoholfri 
representation för alkoholhaltiga drycker upp till 4,5 volymprocent. 
____ 
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§ 30 Dnr KS/2021:124 
 
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, EBA 
 
Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor skall en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras. 
 
Ärendets beredning  
Arbetsgruppen som bestått av Bo Eddie Rossbol, kommunfullmäktiges 
ordförande, Per Adolfsson, kommunfullmäktiges vice ordförande och Anders 
Svensson, kommunchef har arbetat fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen den 9 mars och i 
kommunfullmäktige den 29 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens beredning har där efter berett ärendet 16 februari 2021.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Det nya ägardirektivet kan medföra ändringar i respektive bolagsordningar.  
Nedan följer några föreslagna förändringar; 
• Beslut om ägardirektiv fattas separat för varje bolag. 
• Avkastningskrav finns för samtliga bolag samt för Emmaboda elnät AB 

(EEAB) & Emmaboda energi och miljö AB (EEMAB) även på 
affärsområdesnivå.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser ägardirektiv 2021 
EBA Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag ver 2021-03-03 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Bostads AB 2021 
____ 
 
Yrkande vid Kommunstyrelsen 
Johan Jonsson (C) yrkar att borgensavgiften sänks till 0,4 %. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar tillägg med följande: 
Att Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en 
hyressättning med stabila och rimliga hyror i kommunen. Bolaget ska aktivt arbeta 
för att med sin del av hyresrätter i Emmaboda kommun minska 
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bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt 
  
Att Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande, liksom 
andra grupper med särskilda behov. Bolaget ska sträva efter i samverkan med 
övriga aktörer erbjuda möjligheten för folkbokförda ungdomar i Emmaboda 
kommun mellan 18–25 år hyra av bostad genom ett förstahandskontrakt inom 6 
månader. 
 
Per Adolfsson (S) yrkar tillägg med följande:  
Att ägaren förväntar sig att bolaget i egen regi uppför minst 40 bostäder per år i 
kommunen under en rullande femårsperiod, om inte behovet i kommunen kan 
täckas av andra aktörer på marknaden. 
 
Att borgensavgiften ändras till 0,5 % 
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Jarkko Pekkalas (S) och Per Adolfssons (S) 
tilläggsyrkanden. 
 
Mötet ajourneras 14:45 – 15:00 
 
Propositionsordning 
 
Proposition nr 1 
Följande förslag om borgensavgift ställs mot varandra.  
Beredningens förslag, Johan Jonssons (C) förlag på 0,4 % och Per Adolfsson (S) 
på 0,5 %  
Ordförande finner att Johan Jonssons (C) förslag bifallits.  
 
Votering begärs 
Ordförande ställer beredningens förslag mot Per Adolfssons (S) förslag för att 
finna ett motförslag mot huvudförslaget som är Johan Jonssons (C) förslag.  
Ordförande finner att Per Adolfssons (S) förslag utgör motförslag. 
 
Ja för Johan Jonssons (C) förslag på 0,4 % 
Nej för Per Adolfssons (S) förslag på 0,5 % 
 
Utfall Votering, Ja 6 st. Nej 6 st. Avstår 1 st. Ordförande använder sin rätt till 
utslagsröst innebärande att Johan Jonssons (C) förslag har vunnit voteringen.  
Hänvisning kommunallagen 5 kap § 56 och 6 kap § 33 
 
Proposition nr 2 
Jarkko Pekkalas (S) första tilläggsyrkande om garanterad hyresrätter mot avslag 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit avslag. 
 
Proposition nr 3 
Jarkko Pekkala (S) andra tilläggsyrkande om förhandskontrakt mot avslag 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit avslag. 
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Proposition nr 4 
Per Adolfsson (S) tilläggsyrkande om minst 40 bostäder per år mot avslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit avslag. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att borgensavgiften sänks till 0,4 %  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Bostads AB 2021. 
____ 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-03-29 
Günter Villman (M), Johan Jonsson (C), Sten-Olof Johansson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar tillägg med följande: 
Yrkande nr 1 
att borgensavgiften ändras till 0,5 % 
 
Yrkande nr 2  
att Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en 
hyressättning med stabila och rimliga hyror i kommunen. Bolaget ska aktivt arbeta 
för att med sin del av hyresrätter i Emmaboda kommun minska 
bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt 
 
Yrkande nr 3 att Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till 
studerande, liksom andra grupper med särskilda behov. Bolaget ska sträva efter i 
samverkan med övriga aktörer erbjuda möjligheten för folkbokförda ungdomar i 
Emmaboda kommun mellan 18–25 år hyra av bostad genom ett 
förstahandskontrakt inom 6 månader. 
 
Yrkande nr 4 
att ägaren förväntar sig att bolaget i egen regi uppför minst 40 bostäder per år i 
kommunen under en rullande femårsperiod, om inte behovet i kommunen kan 
täckas av andra aktörer på marknaden. 
 
Nicke Grozdanovski (V), Jette Lehrmann Madsen (MP), Maria Ixcot Nilsson (S), 
Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till Jarkko Pekkalas (S) yrkande. 
 
Jette Lehrmann Madsen (MP) yrkar att bostadsbolaget i samband med 
nybyggnation ska bygga med högsta miljöstandard, inklusive hänsyn till energi 
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produktion och förbrukning samt vatten förbrukning. 
 
Johan Jonsson (C), Günter Villman (M), Sten-Olof Johansson (M) yrkar avslag på 
Jarkko Pekkalas (S) yrkanden. 
 
Proposition 1 om borgensavgift 
Kommunstyrelsens förslag på 4 % borgensavgift mot Jarkko Pekkalas (S) yrkande 
nr 1 på 5 % borgensavgift. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifallits.  
 
Votering  
Ja för kommunstyrelsens förslag, 4 % 
Nej för Jarkko Pekkalas (S) förslag, 5 % 
 
Utfall votering Ja 22 st. Nej 18 st. 
Reservation 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Karjinovic (S), Ingrid 
Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V), 
Marie-Louise Eddegård (S), Jan-Olof Jäghagen (S), Erik Fors (S), Dragan 
Pavlovic (S), Gunvor Karlsson (S), Jette Lehrmann Madsen (S), Eva-Lena 
Gotthardsson (S), Stig- Ove Andersson (S), Simon Petersson (S), Camilla 
Holgersson (V) Gullvi Dahllöf (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jarkko Pekkalas förslag som inte bifallits.   
 
Proposition 2 om bl.a. garanti av hyresrätter 
Jarkko Pekkalas (S) yrkande nr 2 ett mot avslag 
Ordförande finner att avslag bifallits.  
 
Votering 
Ja Jarkko Pekkalas (S)  
Nej Avslag 
 
Utfall votering Ja 17 st. Nej 22 st. avstår 1 st. 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Karjinovic (S), Ingrid 
Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V), 
Marie-Louise Eddegård (S), Jan-Olof Jäghagen (S), Erik Fors (S), Dragan 
Pavlovic (S), Gunvor Karlsson (S), Jette Lehrmann Madsen (S), Eva-Lena 
Gotthardsson (S), Stig- Ove Andersson (S), Camilla Holgersson (V) Gullvi 
Dahllöf (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jarkko Pekkalas förslag som 
inte bifallits.   
 
Proposition 3 om förhandskontrakt 
Jarkko Pekkalas (S) yrkande nr 3 mot avslag 
Ordförande finner att avslag bifallits.  
 
Proposition 4 minst 40 bostäder 
Jarkko Pekkalas (S) yrkande nr 4 ett mot avslag 
Ordförande finner att avslag bifallits.  
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____ 
 
Proposition 5 högsta miljöstandard 
Jette Lehrmann Madsen (MP) mot avslag 
Ordförande finner avslag. 
 
Reservation  
Jette Lehrmann Madsen (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande som inte bifallits.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Bostads AB 2021 med en 
borgensavgift på 0,4 %. 
____ 
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§ 31 Dnr KS/2021:124 
 
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, EMFAB 
 
Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor skall en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras. 
 
Ärendets beredning  
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson, KF:s vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på kommunstyrelsemötet den 9 mars och i kommunfullmäktige 29 
mars. 
 
Kommunstyrelsens beredning har där efter berett ärendet 16 februari 2021.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Det nya ägardirektivet kan medföra ändringar i respektive bolagsordningar.  
Årets förslag till förändringar är markerade med gul text. Nedan följer några 
förändringar; 
• Beslut om ägardirektiv fattas separat för varje bolag. 
• Avkastningskrav finns för samtliga bolag samt för Emmaboda elnät AB 

(EEAB) & Emmaboda energi och miljö AB (EEMAB) även på 
affärsområdesnivå.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser ägardirektiv 2021 
EMFAB Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag ver 2021-03-03 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Fastighets AB 2021 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar ändring att ägardirektivet ska gälla för dess helägda 
dotterbolag, i förslag till ägardirektiv under rubriken Ägardirektiv för EMFAB står 
”För verksamheten i bolaget och dess delägda dotterbolag…”  
 
Per Adolfsson (S) yrkar att borgensavgiften ändras till 0,5 %.  
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Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Per Adolfssons (S) ändringsyrkande.  
 
Proposition nr 1   
Beredningens förslag mot Johan Jonsson (C) om delägda eller helägda dotterbolag 
Ordförande finner att Johan Jonssons (C) förslag bifallits.  
 
Proposition nr 2  
Beredningens förslag mot Per Adolfssons (S)  om borgensavgift 
Ordförande finner att beredningens förslag bifallits.  
 
Votering 
Ja för beredningen 
Nej för Per Adolfssons (S) yrkande om 0,5 % i borgensavgift.  
Utfall votering Ja 7 st. Nej 6 st.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ändra lydelsen från ”delägda” till ”helägda”, under rubriken Ägardirektiv för 
EMFAB 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Fastighets AB 2021. 
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar att borgensavgiften ändras till 0,5 %.  
 
Johan Jonsson (C), Günter Villman (M)  yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag och avslag på Jarkko Pekkala (S) yrkande.  
 
Proposition   
Jarkko Pekkalas (S) yrkande mot avslag  
Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifallits.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Fastighets AB 2021 med en 
borgensavgift på 0,6 %. 
____ 
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§ 32 Dnr KS/2021:124 
 
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, EEAB och EEMAB 
 
Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor skall en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras. 
 
Ärendets beredning  
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson, KF:s vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på kommunstyrelsemötet den 9 mars och i kommunfullmäktige 29 
mars. 
 
Kommunstyrelsens beredning har där efter berett ärendet 16 februari 2021.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Det nya ägardirektivet kan medföra ändringar i respektive bolagsordningar.  
Årets förslag till förändringar är markerade med gul text. Nedan följer några 
förändringar; 
• Beslut om ägardirektiv fattas separat för varje bolag. 
• Avkastningskrav finns för samtliga bolag samt för Emmaboda elnät AB 

(EEAB) & Emmaboda energi och miljö AB (EEMAB) även på 
affärsområdesnivå.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ägardirektiv 2021 
EEAB EEMAB Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag ver 2021-03-03 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Elnät AB och  
Emmaboda Energi och Miljö AB 2021. 
____ 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar ändring i ägardirektivet under rubrik 3:2 Ekonomiska mål 
punkt 5 och 6 att ordet minst tas bort då verksamhetsområdet inte får ha som mål 
att gå med vinst. 
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En enig Kommunstyrelse bifaller Johan Jonssons (C)  ändringsyrkande om att 
stryka ordet minst.  
 
Per Adolfsson (S) yrkar att borgensavgiften ändras till 0,5 %. 
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Per Adolfssons (S) ändringsyrkande om 
borgensavgift på 0.5 %.  
 
Proposition nr 1   
Per Adolfssons (S) ändringsyrkande mot avslag 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit avslag.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att stryka ordet ”minst” under rubriken 3,2, punkt 5 och 6. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Elnät AB och  
Emmaboda Energi och Miljö AB 2021. 
____ 
 
Yrkanden  
Jarkko Pekkala (S) yrkar att borgensavgiften ändras till 0,5 %.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och avslag på Jarkko 
Pekkala (S) yrkande.  
 
Proposition   
Jarkko Pekkalas (S) yrkande mot avslag  
Ordförande finner att avslag bifallits.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Emmaboda Elnät AB och  
Emmaboda Energi och Miljö AB 2021 med en borgensavgift på 0,6 %. 
____ 
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§ 33 Dnr KS/2021:124 
 
Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag 2021, MHAB 
 
Bakgrund 
Inför varje års bolagsstämmor skall en översyn och en eventuell revidering av 
ägardirektivet göras. 
 
Ärendets beredning  
Arbetsgruppen, som har bestått av Bo Eddie Rossbol, KF:s ordförande, Per 
Adolfsson, KF:s vice ordförande och Anders Svensson, kommunchef har arbetat 
fram ett förslag till nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ärendet kommer 
att behandlas på kommunstyrelsemötet den 9 mars och i kommunfullmäktige 29 
mars. 
 
Kommunstyrelsens beredning har där efter berett ärendet 16 februari 2021.  
 
Konsekvensbeskrivning  
Det nya ägardirektivet kan medföra ändringar i respektive bolagsordningar.  
 
Årets förslag till förändringar är markerade med gul text. Nedan följer några 
förändringar; 
• Beslut om ägardirektiv fattas separat för varje bolag. 
• Avkastningskrav finns för samtliga bolag samt för Emmaboda elnät AB 

(EEAB) & Emmaboda energi och miljö AB (EEMAB) även på 
affärsområdesnivå.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ägardirektiv 2021 
MHAB Ägardirektiv för Emmaboda kommuns bolag ver 2021-03-03 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Möjligheternas Hus AB 2021 
____ 
 
Per Adolfsson (S) yrkar att borgensavgiften ändras till 0,5 %. 
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Per Adolfssons (S) ändringsyrkande om 
borgensavgift på 0.5 %.  
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Proposition nr 1   
Per Adolfssons (S) ändringsyrkande mot avslag 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifallit avslag.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Möjligheternas Hus AB 2021. 
____ 
 
Yrkanden  
Jarkko Pekkala (S) yrkar att borgensavgiften ändras till 0,5 %.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och avslag på Jarkko 
Pekkala (S) yrkande.  
 
Proposition   
Jarkko Pekkalas (S) yrkande mot avslag  
Ordförande finner att avslag bifallits.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förslag till nytt ägardirektiv för Möjligheternas Hus AB 2021 med en 
borgensavgift på 0,6 %. 
____ 
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§ 34 Dnr KS/2021:78 
 
Revidering av ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda – 
Torsås gällande säkerhetssamordning 
 
Sammanfattning  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inkommit med ändring av 
ägardirektivet gällande säkerhetssamordning.  
 
Med tanke på förändringen och beslutet som togs av direktionen på senaste mötet 
den 2020-10-09 att flytta över tjänsten som Säkerhetssamordnare till Emmaboda 
kommun föranleder det också en ändring i ägardirektivet. 
 
Bland annat kommer det som berör internt skydd och säkerhetsskydd som legat på 
räddningstjänstförbundet och nu går i över till Emmaboda kommun och detta 
påverkar ägardirektivet där röd text i ägardirektivet påvisar vilken verksamhet vars 
ansvar nu inte länge ligger hos räddningstjänsten. 
 
Ny lag som kommer börja gälla i början av 2022 kommer innebära att 
ägardirektivet kommer att behöva ändras igen, så arbetet behöver göras under 
nästa år. 
 
Enligt 3 § Ändamål i förbundsordningen för räddningstjänstförbundet framgår det 
att förbundet närmare ska beskriva ändamålen i ett ägardirektiv. 
Ägardirektivet ska fastställas varje mandatperiod i medlemskommunernas 
respektive fullmäktige. 
 
I det reviderade ägardirektivet finns nu även uppgiften att Emmaboda kommun 
från 2021-01-01 hanterar säkerhetssamordnartjänsten i egen regi. Uppgifter som 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås har verksamhetsansvar är nu 
följande: Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010: 1011) 
 
Förbundsdirektionen beslutade 2020-12-07 § 44 
att godkänna ändringen samt vidarebefordra till respektive Kommunfullmäktige 
för beslut. (bilaga 2).  
 
Beslutsunderlag 
Direktionsprotokoll 2020-12-07 
Tjänsteskrivelse-Ändring av ägardirektivet gällande säkerhetssamordning  
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-03-29 
Johan Jonsson (C) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa reviderat ägardirektiv för Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
Torsås 2017-2021. 
____ 
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§ 35 Dnr KS/2021:105 
 
Revideringar och nya förslag till Bidrag-Bidragsnormer för föreningar och 
studieförbunden 
 
Bakgrund 
Bildningsnämnden har inkommit med revideringar och nya förslag till Bidrag-
Bidragsnormer för föreningar och studieförbunden  
 
Kulturavdelningen skar 2018 bort 3% från sina driftskonton. Under 2019 
vakantsattes en kulturhandläggartjänst. Samtidigt har föreningsanslagen inte höjts 
på mycket lång tid (1998) och det finns utvecklingsbehov och möjligheter, sett 
utifrån kulturplanen. Inför 2021 tog bildningsnämnden beslut om att spara in 
halva kulturhandläggartjänsten eftersom bildningsförvaltningen alltjämt hade 
besparingsbehov. Resterande del medger nu en satsning på föreningsstöd inkl. nya 
anordningar, enligt genomarbetade förslag och inom redan antagen rambudget. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har med utgångspunkt i ”Kulturplan för Emmaboda kommun 2019- 
2022”, beretts av verksamhetschef för kultur på bildningsförvaltningen. 
Stödanordningen Hälsa och kultur har utarbetats i samarbete med 
Socialförvaltningen, utifrån ovan nämnd kulturplan samt Socialtjänstplanen. 
 
Förvaltningens roll 
Ansvaret för årlig tilldelning av mottagare av föreningsstöd är delegerat till 
verksamhetschef för kultur inom given rambudget, utifrån gällande normer. 
 
Konsekvensbeskrivning 
För att uppnå flera mål i kulturplanen och för att försöka skapa en förbättrad 
situation för föreningslivet har kostnadsställe 16257 Föreningsbidrag höjs från 
255 000 kronor till 418 000 kronor med följande enskilda justeringar,: 
Kontot för Barn- och ungdomsarrangemang höjs till totalt 40 000 kronor, i avsikt 
att justera stödet att gälla arrangemang för barn och ungdom under loven, s.k. 
lovaktiviteter. Stödet kan sökas av föreningar samt av kommunens 
kulturverksamheter. 
På så sätt svarar vi mot följande mål i den antagna kulturplanen: 
- Antalet föreningsdrivna arrangemang ska öka under utvecklingsperioden. 
- Kommunen ska genomföra insatser för att stimulera och stötta barn och unga 

till ett aktivt fritidsliv med kulturella förtecken utifrån deras egna önskemål 
och initiativ. 

- Särskilt stötta föreningslivets barn- och ungdomssatsningar. 
 
Stödet till Hembygdsföreningar höjs från 7 000 kronor per förening (tio stycken) 
till 10 000 kronor per förening, motsvarande ungefär 
konsumentprisindexhöjningen från 1998 till 2020 (32%). 
 
Stödet till Musikkårer höjs från 10 000 kronor per förening (två stycken) till 
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14 000 kronor per förening. 
 
Stödet till Skapande/utövande förening höjs från 4 000 kronor per förening 
(10 stycken) till 5 500 kronor per förening. 
 
Rambudgeten för Arrangemang höjs från utdelade 84 100 kronor 2020 till 
100 000 kronor, för att ge höjd för målet att antalet föreningsdrivna arrangemang 
ska öka under utvecklingsperioden. 
 
Stödet till Lokaler höjs från utdelade 31 002 kronor 2020 till 40 000 kronor och 
stödet för Aktivitetsanslag höjs från utdelade 1 920 kronor till 10 000 kronor, i 
samma syfte. 
 
Under kostnadsställe 16257 Föreningsbidrag utvecklas även anordningen Hälsa 
och kultur med ett konto om 50 000 kronor, i enlighet med kulturplanens mål : 
- Samarrangemangen mellan föreningarna och kommunens 
- allaktivitetshus/träffpunkter ska öka. Kulturen finner här en given roll för ökat 
- välbefinnande och hälsa. 
- Att kommunen definierar en kulturgaranti för personer som 
- socialförvaltningen stödjer. 
- Att kommunen anordnar kompetensutveckling för kulturombuden i 
- socialförvaltningens verksamheter. 

 
Det senare ligger även i paritet med den regionala kulturplanens mål. 
 
De föreslagna beloppen ryms i den antagna rambudgeten för förvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen föreslår ett ökat stöd till kulturföreningarna, till Barn och 
ungdom samt inrättandet av en sökanordning för Hälsa och kultur. Samtliga 
satsningar är finansierade i rambudgeten för förvaltningen från och med 2021. De 
föreslagna justeringarna innebär ingen allmän höjning av kulturenhetens drift, 
utan i praktiken en besparing om c:a 280 000 kronor. Trots detta lyckas vi, genom 
förflyttningen av medel inom budgeten, höja anslagen till föreningsdriven kultur i 
Emmaboda kommun och samtidigt uppfylla ett antal av kulturplanens mål för 
utvecklingsperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturplan för Emmaboda kommun 2019-2022. 
Socialtjänstplan för Emmaboda kommun 2020. 
Förslag till reviderat dokument Bidrag - Bidragsnormer för föreningar och 
studieförbund. 
Tjänsteskrivelse ”Reviderade stöd och anordningar för Bildningsnämndens 
Bidragsnormer för föreningar och studieförbund”. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2021-02-18 § 6 att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige 
att höja kulturföreningarnas verksamhetsbidrag för de tre kategorierna 
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hembygdsföreningar, musikkårer och skapande/utövande enligt 
förslag 
att i förhållande till bidraget till kulturföreningar benämnt som 
”Barn och ungdom” göra tillägget enligt förslag att: särskild hänsyn 
tas till aktiviteter som genomförs under skolloven, s.k. lovaktiviteter. 
Föreningar och kommunala verksamheter kan söka medel till 
arrangemang som syftar till att väcka och stärka barns och 
ungdomars kulturintresse 
att i enlighet med förslag inrätta ett nytt bidrag till kulturföreningar 
benämnt som ”Hälsa och kultur” med beskrivningen: varje år 
avsätter Bildningsnämnden medel för ändamålet Hälsa och kultur. 
Bidraget kan sökas av föreningar och kommunala verksamheter för 
att arrangera professionella kulturinslag för personer som socialförvaltningen 
stödjer. Arrangemang med regionala kulturinstitutioner 
ska prioriteras. Dessa ska ske företrädesvis på kommunens 
träffpunkter/allaktivitetshus. Målsättningen är att samarrangemangen 
mellan föreningarna och kommunens allaktivitetshus/träffpunkter ska 
öka och att via kulturen öka välbefinnande och hälsa, ge en ökad 
känsla av sammanhang (KASAM) 
att med dessa förändringar fastställa ”Bidrag – Bidragsnormer för 
föreningar och studieförbund”  
 
Yrkanden  
Johan Jonsson (C) meddelar kommunstyrelsen att ordet ”beslutar” saknas som 
avslutning i texten under Granskning, sidan 8 
En enig kommunstyrelse bifaller att ordet ”beslutar” läggs som avslutning i texten 
under rubriken Granskning, sidan 8 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att lägga till ordet beslutar, sist i meningen, på sidan 8 
____ 
 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-03-29 
Emma Åhlander Hansson (M), Jarkko Pekkala (S), Leif Karlsson (M), Nicke 
Grozdanovski (V) och Jan-Olof Jäghagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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att höja kulturföreningarnas verksamhetsbidrag för de tre kategorierna 
hembygdsföreningar, musikkårer och skapande/utövande enligt 
förslag 
 
att i förhållande till bidraget till kulturföreningar benämnt som 
”Barn och ungdom” göra tillägget enligt förslag att: särskild hänsyn 
tas till aktiviteter som genomförs under skolloven, s.k. lovaktiviteter. 
Föreningar och kommunala verksamheter kan söka medel till 
arrangemang som syftar till att väcka och stärka barns och 
ungdomars kulturintresse 
 
att i enlighet med förslag inrätta ett nytt bidrag till kulturföreningar 
benämnt som ”Hälsa och kultur” med beskrivningen: varje år 
avsätter Bildningsnämnden medel för ändamålet Hälsa och kultur. 
Bidraget kan sökas av föreningar och kommunala verksamheter för 
att arrangera professionella kulturinslag för personer som socialförvaltningen 
stödjer. Arrangemang med regionala kulturinstitutioner 
ska prioriteras. Dessa ska ske företrädesvis på kommunens 
träffpunkter/allaktivitetshus. Målsättningen är att samarrangemangen 
mellan föreningarna och kommunens allaktivitetshus/träffpunkter ska 
öka och att via kulturen öka välbefinnande och hälsa, ge en ökad 
känsla av sammanhang (KASAM) 
 
att med dessa förändringar fastställa ”Bidrag – Bidragsnormer för 
föreningar och studieförbund”  
____ 
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§ 36 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 
 
att därmed anse motionen som besvarad och färdigbehandlad.  
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____ 
 
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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Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-03-29 
Stefan Marcelius (SD) och Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen i sin 
helhet. 
 
Johan Jonsson (C), Dragan Pavlovic (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Günter Villman 
(M), Simon Petersson (S), Jarkko Pekkala (S), Stig-Ove Andersson (S), Nicke 
Grozdanovski (V), Anja Karlsson Granlund (BA), Jette Lehrmann Madsen (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
KS mot Stefan Mercelius  
Ordförande finner KS förslag 
 
Votering 
Ja för kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej för Stefan Marcelius (SD) förslag.  
Utfall votering Ja 34 sr. Nej 5 st. avstår 1 st.  
____ 
 
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.  
____ 
 
Reservationen  
Stefan Marcelius (SD), Martin Henriksson (SD), Bo Mårtensson (SD) och Bo 
Häggbring (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Marcelius (SD) 
och Martin Henrikssons (SD) yrkande som inte bifallits.  
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§ 37 Dnr KS/2021:114 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Motion - Fritidsbank (KS/2021:114) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkommen motion till Kommunstyrelsen för vidare hantering.  
____ 
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§ 38 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Stefan Nyström (M) som ledamot i  Emmaboda 
Energi och Miljö AB samt som ledamot i Emmaboda Elnät AB för 
mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 2021-04-15 
 
Stefan Nyström (M) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från sitt 
uppdrag som 
-ledamot i  Emmaboda Energi och Miljö AB för mandatperioden 2019-2022, från 
och med 2021-04-15 samt som  
-ledamot i Emmaboda Elnät AB för mandatperioden 2019-2022, från och med 
2021-04-15 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Stefan Nyström (M) från sina uppdrag som 
-ledamot i  Emmaboda Energi och Miljö AB för mandatperioden 2019-2022, från 
och med 2021-04-15 samt som  
-ledamot i Emmaboda Elnät AB för mandatperioden 2019-2022, från och med 
2021-04-15. 
____ 
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§ 39 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Sara Magnusson (M) som ersättare i 
Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 
2021-04-15 
 
Sara Magnusson (M) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från sitt 
uppdrag som 
-ersättare i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och 
med 2021-04-15 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Sara Magnusson (M) från sitt uppdrag som 
-ersättare i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 40 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i 
Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 
2021-04-15 
 
Ingmarie Söderblom (MP) har kommit in med en begäran om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som 
-ersättare i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och 
med 2021-04-15 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Ingmarie Söderblom (MP) från sitt uppdrag som 
-ersättare i Bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 41 Dnr KS/2021:11 
 
Entledigande från uppdrag för Ingmarie Söderblom (MP) som ordinarie 
ledamot i Möjligheternas hus AB för mandatperioden 2019-2022 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) föreslår att Ingmarie Söderblom (MP) entledigas från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Möjligheternas hus AB med motiveringen att 
hon har flyttat från kommunen.  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Ingmarie Söderblom (MP) från sitt uppdrag som 
-ordinarie ledamot i Möjligheternas hus AB för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 42 Dnr KS/2021:11 
 
Entledigande från uppdrag för Thomas Herbertsson (BA) som ordinarie 
ledamot i Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) för mandatperioden 2019-
2022 
 
Johan Jonsson (C) föreslår att Thomas Herbertsson (BA) entledigas från sitt 
uppdrag som ordinarie ledamot i Emmaboda Fastighets AB.  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Thomas Herbertsson (BA) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
Emmaboda Fastighets AB för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 43 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Stefan Focic (M) som ledamot i  Emmaboda Energi och Miljö 
AB samt som ledamot i Emmaboda Elnät AB efter Stefan Nyström (M) för 
mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 2021-04-15 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ledamot i  Emmaboda Energi och Miljö AB samt som ledamot i Emmaboda Elnät 
AB efter Stefan Nyström för mandatperioden 2019 – 2022, att gälla från och med 
2021-04-15 
 
Förslag 
Sten-Olof Johansson (M) föreslår 
Stefan Focic (M) som 
-ledamot i  Emmaboda Energi och Miljö AB för mandatperioden 2019-2022, från 
och med 2021-04-15 samt som  
-ledamot i Emmaboda Elnät AB för mandatperioden 2019-2022, från och med 
2021-04-15 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Stefan Focic (M) från som 
-ledamot i  Emmaboda Energi och Miljö AB för mandatperioden 2019-2022, från 
och med 2021-04-15 samt som  
-ledamot i Emmaboda Elnät AB för mandatperioden 2019-2022, från och med 
2021-04-15. 
____ 
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§ 44 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Stefan Månsson (M) som ersättare i Bildningsnämnden efter 
Sara Magnusson (M) för mandatperioden 2019-2022, att gälla från och med 
2021-04-15 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Bildningsnämnden efter Sara Magnusson (M) för mandatperioden 
2019-2022. 
 
Förslag 
Sten-Olof Johansson (M) föreslår 
Stefan Månsson (M) som  
-ersättare i Bildningsnämnden efter Sara Magnusson (M) för mandatperioden 
2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Stefan Månsson (M) 
-ersättare i Bildningsnämnden Sara Magnusson (M) för mandatperioden 2019-
2022. 
____ 
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§ 45 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Torgny Karlsson (KD) som ordinarie ledamot i Emmaboda 
Fastighets AB (EMFAB efter Thomas Herbertsson (BA) för mandatperiod 
2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ordinarie ledamot i Emmaboda Fastighets AB efter Thomas Herbertsson (BA) för 
mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår följande:  
Torgny Karlsson (KD) som 
- ordinarie ledamot i Emmaboda Fastighets AB efter Thomas Herbertsson (BA) 
för mandatperioden 2019 – 2022 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Torgny Karlsson (KD) som 
- ordinarie ledamot i Emmaboda Fastighets AB efter Thomas Herbertsson (BA) 
för mandatperioden 2019 – 2022. 
____ 
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§ 46 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Jarkko Pekkala (S) som ordinarie ledamot i Möjligheternas 
Hus AB efter Ingmarie Söderblom (MP) för mandatperiod 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ordinarie ledamot i Möjligheternas hus AB efter Ingmarie Söderblom (MP) för 
mandatperioden 2019 – 2022. 
 
Förslag 
Maria Ixcot Nilsson (S) föreslår följande:  
Jarkko Pekkala (S) som 
- ordinarie ledamot i Möjligheternas hus AB efter Ingmarie Söderblom (MP) 
för mandatperioden 2019 – 2022  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Jarkko Pekkala (S) som  
- ordinarie ledamot i Möjligheternas hus AB efter Ingmarie Söderblom (MP) för 
mandatperioden 2019 – 2022. 
____ 
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§ 47 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Martin Johansson (S) som ersättare i Möjligheternas hus efter 
Jarkko Pekkala (S) för mandatperiod 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ersättare i Möjligheternas hus AB efter Jarkko Pekkala (S)  
 
Förslag 
Maria Ixcot Nilsson (S) föreslår följande:  
Martin Johansson (S) som  
-ersättare i Möjligheternas hus AB efter Jarkko Pekkala (S) för mandatperioden 
2019 – 2022  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Martin Johansson (S) som  
-ersättare i Möjligheternas hus AB efter Jarkko Pekkala (S) för mandatperioden 
2019 – 2022. 
____ 
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§ 48 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Martin Henriksson (SD) som ersättare i Teknik-och 
fritidsnämnden efter Bo Mårtensson (SD) för mandatperioden 2019-2022, att 
gälla från och med 2021-04-15 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Teknik- och fritidsnämnden efter Bo Mårtensson (SD) för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Förslag 
Martin Henriksson (SD) föreslår 
Martin Henriksson (SD) som  
-ersättare i Teknik- och fritidsnämnden efter Bo Mårtensson (SD) för 
mandatperioden 2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Martin Henriksson (SD) som 
-ersättare i Teknik- och fritidsnämnden efter Bo Mårtensson (SD) för 
mandatperioden 2019-2022. 
____ 
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§ 49 Dnr KS/2021:9 
 
Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigeledamot Jan-Olof Jäghagen (S) ställer frågan om läget kring 
pandemi Covid-19 i Emmaboda kommun.   
Kommunstyrelsens ordförande tillika krisledningsnämndens ordförande Johan 
Jonsson (C) svarar att kommunen följer läget inom de egna verksamheterna, vi får 
information om det sker något särskilt inom näringslivet samt följer smittskyddets 
och folkhälsomyndighetens rekommendationer samt redovisar smittläget i 
kommunen.  
 
____ 
 
Kommunfullmäktigeledamot Stefan Marcelius (SD) ställer frågorna  
- varför en granne till honom fått en parkeringsbot. Grannen har stått på 

kommunens gräsplätt sida om sin egen tomt i 25 år utan anmärkning och har 
nu fått en parkeringsbot för att bilen står felparkerad?  

- när beslutades att införa parkeringsvakter i kommunen? 
 
Teknik- och fritidsnämndens ordförande besvarar frågan och ber Stefan Marcelius 
(SD) att återkomma om han har fler funderingar i frågan.  
____ 
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§ 50 Dnr KS/2021:96 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) gällande 
Neikters Magasin 
 
Kommunfullmäktigeledamot Jette Lehrmann Madsen (MP) har inkommit med 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) gällande 
Neikters Magasin 
Interpellation till KSO Emmaboda kommun beträffande Neikters-/gula-magasin. 
I den styrande minoritetens plan för Emmaboda kommun vill man öka 
inflyttningen med ett par tusen individer under de närmsta åren, inget ont i det. 
Men den stora frågan är hur... 
"Vad är det som skulle kunna göra Emmaboda intressant?" är knappast enbart en 
fråga om att kunna få en nybyggd lägenhet intill järnvägen och troligen till en 
relativ hög boendekostnad, så som det i stort sett alltid är med nybyggnation. När 
en människa eller en grupp människor väljer att slå sig ned på det ena eller andra 
stället så handlar det, förutom om en vettig bostad och möjlighet till bra 
kommunikation, också om skolor, inköpsmöjligheter, fritidsaktiviteter och mycket 
mer. Det handlar också om sammanhang, och idet ingår bl.a. natur, kultur, miljö 
och demokrati. 
När det kom fram att KSO m.fl. önskar att riva Neikters magasin för att skapa nya 
bostäder på och omkring, utan att för ett ögonblick tänka på att integrera det gamla 
i det nya, så kom det starka reaktioner från en del Emmabodabor, som anser att en 
rivning av magasinet är ett brott mot en del lagar men också att det är ett 
övergrepp på Emmabodas kulturhistoria. För att undvika en rivning av magasinet 
bildades först en grupp på facebook kring bevarande och sedan bildades 
föreningen Emmfram som vill arbete med framtidsfrågor i Emmabodabygden. 
KSO med flera har träffat ett antal medlemmar av Emmfram, som har upplevt 
dessa träffar lite som att "slå huvudet i väggen", där man från de styrandes sida 
inte alls har varit intresserade av någon form av dialog, vilket är otroligt sorgligt 
för demokratin i Emmaboda. Man har från KSO m. fl. helt utgått från värderingar 
som grundats på 1940-talet, där allt gammalt skulle rivas och slängas samtidigt 
som man brister i att ta ansvar för Emmabodas kulturarv. 
Fråga: 
vad är det som anses vara så farligt/riskabelt för kommunen med att behandla 
frågan om 
Emmabodas framtida utveckling i dialog med människor som har ett genuint 
intresse för sin närmiljö och kommunens utveckling och som skulle kunna bidrag 
med en insikt om vem som kan tänka sig att flytta till kommunen, varför väljer 
KSO att vara så avvisande i en angelägenhet som kan anses vara inte blott en fråga 
om utveckling utan definitivt också en fråga om närdemokrati? 
 
Svar på interpellationen från Johan Jonsson (C) 
För det första. Jag finner inget självändamål med att riva magasinet, men 
omständigheterna ger oss inget rimligt val. 
Kostnaderna för att rädda/bevara/utveckla blir inte rimliga. Kostnaderna måste 
ställas mot andra investeringar/drift av kärnverksamhet. Exempelvis är i princip 
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hela bärande trä-balklagret mellan källaren och ”markplan” angripet av mögel/ 
röta, uppskattningsvis måste minst 50% av konstruktionen bytas – eventuellt hela. 
De bärande I-balkarna (järn) under är bitvis kraftigt rostangripna. Utöver detta 
kräver stora partier av väggkonstruktionen, golv, mm åtgärder. I princip hela taket 
måste läggas om (alla lager). Den uppskattning av kostnader som gjordes under 
2020 (för att rädda och säkra byggnaden) är troligen inte längre relevant. 
Kostnaden kan antas bli avsevärt högre. 
 
Rivningsdiskussionen kommer ej heller från KSO, utan är något som Teknik- och 
Fritidsnämnden ville för redan cirka 15 år sedan. 
I övrigt håller interpellation en dålig ton, med påhopp/antydningar. 
 
Men svar på frågan: 

- Inget farligt alls, vi inledde en dialog. Men tyvärr ansåg vi inte det ”motbud” 
som kom som genomförbart/relevant. 

- Vi (inte KSO) har inte på något sätt varit avvisande. Normalt avgörs denna 
fråga av Teknik- och Fritidsnämnden. Men nu valde vi att lyfta frågan en 
nivå högre upp (KSAU), sen blev inte beslutet som föreningen hade hoppats 
på. 

____ 
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Voteringar   
 
 
 
 
 
 

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  
  § 30 p1 

Votering 1 
 § 30 p2 

Votering 2 
 § 36  

  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson  1   1    1    
C Bo Sunesson 1     1   1    
M Sten-Olof Johansson 1     1   1    
S Per Adolfsson  1   1    1    
SD Stefan Marcelius 1     1    1   
S Zeljka Krajinovic  1   1    1    
BA Bo Eddie Rossbol 1     1   1    
S Ingrid Adolfsson  1   1    1    
C Johan Jonsson 1     1   1    
M Leif Karlsson 1     1   1    
SD Martin Henriksson 1     1    1   
S Annika Karlsson  1   1    1    
S Jarkko Pekkala  1   1    1    
V Nicke Grozdanovski 1 1   1    1    
C Jenny Rydberg 1     1     1  
M Emma Åhlander 

Hansson 1     1   1    

KD Gull-Britt Hellborg 1     1   1    
S Marie-Louise Eddegård  1   1    1    
SD Bo Mårtensson 1     1    1   
S Jan-Olof P Jäghagen  1   1    1    
BA Anja Karlsson Granlund 1     1   1    
C Karin Rask 1     1   1    
M Ann Helene Jonsson 1     1   1    
S Erik Fors  1   1    1    
S Dragan Pavlovic  1   1    1    
SD Tony Johansson - - -  - - -  - - -  
S Gunvor Karlsson  1   1    1    
C Angela Fransson 1     1   1    
M Hans Ohlsson 1     1   1    
MP Jette Lehrmann Madsen  1   1    1    
S Eva-Lena Gotthardsson  1   1    1    
S Stig-Ove Andersson  1   1    1    
BA Mats Bjartling 1    1    1    
SD Bo Häggbring 1     1    1   
C Niklas Banérsson 1     1   1    
M Stefan Focic 1     1   1    
S Simon Petersson  1     1  1    
V Camilla Holgersson  1   1     1   
S Gunvor Karlsson  1   1    1    
C Göran Andersson 1     1   1    
M Günter Villman 1     1   1    
  22 18 0  17 22 1  34 5 1  
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