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§ 39  DnrKS/2021:5 
 
Kommunledningen informerar  
 
Kommunchefen informerar 
Covid-19 läget är relativt stabilt i kommunen. 
 
I projekt Innovativ sanering pågår ett test ”Smältan” på The Glass Factory. 
Förorenat glas smälts ner i mycket hög värme och separerar bland annat bly. Delar 
av resterna har sedan testats för att skapa nya material så som glasplattor etc. Så 
här långt har projektet gått bra.  
 
Räddningstjänst sydost, Kommunstyrelsen har idag fått information om 
förbundsutredningen som pågår.  
 
Arbetsmiljöverket har besökt kommunen med anledning av inlämnad anmälan 6-
6A för Bjurbäckskolan 7-9. Arbetsmiljöverkets uppmaning är kommunen löser 
detta internt genom egna samtal. Arbetsgrupp är tillsatt för det fortsatta 
samverkansarbetet.  
 
STRÄVA-området, Ett positivt projekt för kommunen med mång olika aktörer 
inblandade. Planerna för aktivitetsområdet innefattar bl.a. orientering, cykel, 
tillgänglighet, föreningslokaler och planer för hur andra områden i centralorten 
kan knytas samman med området. 
 
Kommunarkiv, kanslichef och arkivarie tittar tillsammans med fastighetschefen på 
nya lokaler för kommunarkivet. Befintligt arkiv är fullt och nytt behöver skapas. 
Bland annat tittar de på möjligheten att använda utrymmen i kommunhuset.  
 
Inflyttning, det är mycket arbete som pågår som riktar sig mot 
kommunfullmäktiges mål 11 000 invånare 2032. I kommunen görs aktivt arbete 
för att hjälpa intresserade nya medborgare att flytta hit, Regionen arbetar med ett 
stort projekt som heter Flyttahit.nu (https://flyttahit.nu/)  där alla länets kommuner 
deltar.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
 

 
 
 

https://flyttahit.nu/
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 § 40 Dnr KS/2020:8 
 
Budgetuppföljning  
 
Chefsekonom Katarina Bondesson redogör för kommunens budget 2021 med 
prognos. 
Nämnderna beräknas följa budget 2021.  
Kommunens resultat beräknas efter sista skatteprognosen bli ca 16 Mkr vilket är  
3 Mkr bättre än budget 2021. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 41 Dnr KS/2020:101 
 
Information – Räddningstjänstens organisation/förbundsutredning 
 
Sammanfattning  
Morgan Olsson Oskarshamns kommun och Anders Sporrong Kalmar kommun 
redogör för arbetet kring Räddningstjänstens förbundsutredning.  
 
Bland annat redogörs om ny lagstiftning, ägandet av stationer och materiel samt 
tidplan för projektet.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet.  
____ 
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§ 42 Dnr KS/2021:172 
 
Mikaelsgården som sammanträdeslokal 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommun har köpt in Mikaelsgården från svenska kyrkan. 
En del av lokalerna har redan innan inköpet använts av kommunen till bl.a. 
förskoleverksamhet vilken fortfarande är igång.  
 
I lokalerna finns även en större sal med stor fri golvyta, högt till tak och som kan 
inrymma ett större antal personer samtidigt. Akustiken är mycket bra och skulle 
passa bättre till kulturevenemang och lämpar sig inte till sammanträden. 
 
Med anledning av pandemin Covid-19 har det aktualiserats ett behov av 
sammanträdeslokal med möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  
Lokalen har testats av några nämnder som inkommit med synpunkter.  
 
Ekonomisk konsekvensbeskrivning 
För att iordningställa lokalen krävs en hel del inköp samt förändringar av lokalen. 
Teknik i form av - bildskärm, datorer, ljudteknik inkl. mikrofoner. 

ca 60-130 tkr. 
 
Ljudnivån blir för hög. Ljudisolering med  
ljudabsorbering i tak samt på väggarna. 
Ca 120 tkr  

Värme i lokalen - Lokalen är kall och behöver förstärkas med ytterligare 
värmekällor eller öka på med värmen från befintlig 
värmekälla om det är möjligt. 

 
Förvaring -  Behövs någon form av beredningsbord, tillgång till 

vatten, kylförvaring och förvaring till enklare porslin och 
bestick.  
Inget pris framtaget 

 
Möbler -   Möbler som passar till både fullmäktige och nämnderna. 

Stolar á 1000 kr per styck (ett ca pris) 
Bord á 1000 kr per styck (ett ca pris) 
Ca 100 tkr 

 
Att beakta i ärendet är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om 
medel för en ny kommunstyrelsesal i kommunhuset. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Mikaelsgården som sammanträdessal 
SKopiator20120314420_SKopiator20120314421 
scala-wall-abstracta-acoustics01 
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Domo vägg 
Domo vägg detalj 
____ 
 
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med tanke på ovissheten gällande pandemin och arbetet med ny 
sammanträdeslokal i kommunhuset, inte iordningsställa Mikaelsgården att 
användas som sammanträdes lokal. 
____ 
 
Yrkanden 
Bo Eddie Rossbol (BA) föreslår tillägg i att satsen med ordet för närvarande, ordet 
läggs till efter kommunhuset. Motiveringen är att det då inte stänger några dörrar 
för framtida ambitioner att skapa en sammanträdeslokal där.   
 
Leif Karlsson (M) yrkar bifall till Bo Eddies Rossbols (BA) förslag.  
 
Proposition 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Bo Eddie Rossbols (BA) 
ändringsyrkande. Ordförande finner att Bo Eddie Rossbols (BA) yrkande bifallits.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med tanke på ovissheten gällande pandemin och arbetet med ny 
sammanträdeslokal i kommunhuset, för närvarande inte iordningsställa 
Mikaelsgården att användas som sammanträdeslokal. 
____ 
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§ 43 Dnr KS/2021:173 
 
Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommuns nuvarande upphandlings och inköpspolicy är antagen i 
Kommunfullmäktige 2012-04-23 § 33 med en mindre revidering 2017-10-30 § 
134. Policyn är i behov av revidering med utgångspunkt hur upphandling och 
inköp ska göras i Emmaboda kommun. Både utifrån Lagen om offentlig 
upphandling, men också utifrån de politiska mål som Kommunfullmäktige fattar. 
Ärendets beredning 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har skrivit fram förslag till policy 
med tillhörande tillämpningsanvisningar. Koncerngruppen har fått lämna 
synpunkter på dokumenten. 
 
Förvaltningens roll 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att ta fram policydokument. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen i koncernen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Säkerställa att upphandling och inköp görs på det sätt som Lagen om offentlig 
upphandling kräver men också att få ett likartat arbetssätt i hela koncernen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande policy gäller inte i vissa delar, ny är framtagen för att säkerställa att 
upphandling och inköp görs på rätt sätt. Policyn är kortfattad och ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Tillämpningsanvisningarna beskriver hur vårt arbetssätt ska 
vara och kan behöva revideras oftare varför den endast ska behöva tas upp i 
kommunstyrelsen om behov av revidering uppstår. 
 
Beslutsunderlag 
Policy med tillämpningsanvisningar 
Tjänsteskrivelse 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar 
____ 
 
Yrkanden 
Simon Petersson (S) yrkar ändring i stycket under rubriken Hållbar utveckling 
med följande: 
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rubriken Hållbar utveckling ändras till Hållbar upphandling.  
Text ändras till: 
Vid all upphandling ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara 
miljökrav vilka ska syfta till att uppnå Emmaboda kommuns uppsatta miljömål. 
Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska entreprenör vidta åtgärder så att 
gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. I de allra flesta fall betyder detta 
att dessa har tecknat svenskt kollektivavtal. 
Om inte svenskt kollektivavtal är tecknat ska ändå motsvarande villkor gälla för 
dennes anställda. Vid upphandling ska hänsyn tas till barnkonventionen. 
Ställda krav gäller även eventuella underleverantörer. 
Alla ställda krav ska kunna kontrolleras under avtalstiden. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Simon Peterssons (S) ändringsyrkande samt 
tillägg ”per förvaltning/bolag” under rubriken Avtalsuppföljning/uppföljning i 
slutet av meningen Avtalsuppföljning ska genomföras av 
förvaltningsekonom/bolagsekonom eller annan utsedd genom stickprov 2 
gånger/år. 
 
Mötet ajourneras 15:10 – 15:40 
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Simon Peterssons (S) ändringsyrkande och 
bifall till Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande.  
 
Proposition 
Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att Jarkko Pekkalas (S) yrkande bifallits.  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Simon Peterssons (S) ändringsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.   
 
Votering  
Ja för kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) ändringsyrkande  
Utfall votering 7 st. Ja och 6 st. Nej . 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna enligt kommunstyrelseberedningens förslag med Jarkko Pekkalas (S) 
tilläggsyrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar 
____ 
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§ 44 Dnr KS/2021:79 
 
Svar på revisionsrapport: Granskning av inköp och upphandling 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska inköp 
och upphandling. Granskningen har sammanställts i en revisionsrapport som har 
överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, teknik- och 
fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt för kännedom till 
kommunfullmäktiges presidium. 
 
I samband med överlämnandet av PwC:s revisionsrapport har kommunens 
revisorer meddelat att de önskar få svar från kommunstyrelsen och nämnderna 
innehållande en redogörelse för vad de avser göra för att åtgärda de påpekanden 
som görs i revisionsrapporten.  
 
Ärendets beredning 
Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 
Revisionsrapporten har gåtts igenom och svar har sammanställts av chefsekonom och 
kommunchef. Nämnder och styrelser har lämnat svar på granskningen. 
 
Revisionsfrågor och revisionell bedömning 
Syftet med revisionen har varit att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna 
hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 
Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem revisionsfrågor: 
 

1. Finns ändamålsenliga riktlinjer/principer inom området? 

2. Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? 

3. Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa 

att avtal finns för väsentliga inköpsområden? 

4. Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? 

5. Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och 

beslutade riktlinjer? 

 
Den genomförda granskningen har resulterat i en samlad revisionell bedömning att 
kommunstyrelsen och nämndernas hantering av upphandling och inköp inte är helt 
ändamålsenlig samt att den inte sker med tillräcklig intern kontroll.  
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Utfallet av granskningen sett utifrån revisionsfrågorna visar att i förhållande till de 
fyra första frågorna har kommunen delvis ändamålsenlig hantering och intern 
kontroll. I förhållande till den femte och sista frågan anses detta vara uppfyllt.  
 
Åtgärder 
En ny upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar är framtagen och ska 
beslutas. I den framgår det: 

• Roll- och ansvarsfördelning. 
• Rutiner avtalshantering, samt hur det säkerställs att rätt avtal finns. 
• Beskrivning intern kontroll. 

 
Utifrån de svar nämnder och styrelser har inkommit med så ställer de sig positiva 
till ovan nämnda åtgärder och ny policy. 
 
Sammanfattning 
Genomförd granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
upphandling och inköp visar att denna inte är helt ändamålsenlig samt att den inte 
sker med tillräcklig intern kontroll.  Arbetet för att säkerställa att upphandling och 
inköp sker ändamålsenligt pågår och ny policy är framtagen för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning av upphandling och inköp, Emma Ekstén, revisor 
PwC, och Josefine Bennet, revisor PwC. 
 
Missiv: Granskning av inköp och upphandling. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna svar på granskning till kommunrevisionen gällande PwC:s 
granskning av upphandling och inköp – Emmaboda kommun 
____ 
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§ 45 Dnr KS/2021:112 
 
Beslut om “Digitala kommuner i Kalmar län” 
Bakgrund 
Kommunförbundet Kalmar län har fått i uppdrag av förbundets styrelse att 
samordna och erbjuda kommunerna olika insatser avseende digitalisering. 
Uppdraget ”Digitala Kommuner i Kalmar län” påbörjades hösten 2020 med 
framtagning av vision och förtydligande av riktning för 2021/2022 genom enkäter 
och intervjuer med kommunerna i länet. Redovisning av resultat och diskussioner 
har skett löpande hösten 2020 i kommunchefsnätverket, på kommunförbundets 
styrelsemöten och med Region Kalmar län (Regional Digital Agenda). 
Vid kommunförbundets styrelsemöte den 4 feb 2021 godkändes att 
beslutsunderlaget skickas ut till kommunerna för politiskt beslut som en 
avsiktsförklaring om samverkan avseende digitalisering (D 2020/67). 
 
Samarbetspartner är bland annat Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, lokala 
kommunala samarbetspartners samt olika leverantörer och konsulter från privata 
näringslivet. Då uppdraget är länsöverskridande kommer uppdraget samverka med 
SKR och Inera i nationella samarbeten, liksom med andra län. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Uppdraget finansieras under 2021/2022 av Kommunförbundet Kalmar län. Denna 
finansiering avser framtagning av utbildningsmaterial, arvode för olika föreläsare 
och konsulter, upphandling och leverans av en digital lärplattform (e-learning) för 
att kunna erbjuda onlinekurser inom allt från digital transformation för chefer, till 
AI och tjänstedesign. Planerade insatser kring digital kompetensutveckling är 
anpassade till budget på 1,3 MSEK för 2021/2022. 
 
Emmaboda kommun bidrar under 2021/2022 med egen arbetstid genom aktivt 
deltagande i styrgrupper, arbetsgrupper, referensgrupper och genom aktivt 
deltagande i utbildningsinsatser. 
 
Sammanfattning 
Genom deltagande blir kommunen en del av arbetet mot visionen ”Smartare 
kommunal välfärd genom samverkan kring digitaliseringens möjligheter”. 
o Inledningsvis skall kommunernas digitala kompetens ökas. Detta sker 

genom att kommunen erbjuds avgiftsfri tillgång till utbildningar och 
seminarier inom digital transformation, digitala verktyg och nya arbetssätt för 
2021/2022 via en samlad lärplattform (online) för politiker och kommunala 
chefer. 

o Uppdraget strävar på sikt efter att öka kommunernas digitaliseringsgrad på 
ett resurseffektivt sätt genom gemensamma kartläggningar och gemensamma 
projekt. 

o Uppdraget vill verka för att minska kommunernas sammanlagda kostnader 
för t.ex. IT- och verksamhetssystem genom bland annat större gemensamma 
och mer långsiktiga inköpsprocesser. 

o Deltagande kommun har möjlighet att påverka uppdragets riktning framöver i 
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samverkan med andra kommuner. 
o Uppdraget är ett stöd i respektive kommuns digitalisering. 

 
Henrik Andersson IT-chef redogör för ärendet.  

 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag för uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” (210204). 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Emmaboda kommun avser att deltaga och samverka i uppdraget ”Digitala 
kommuner i Kalmar län” enligt beslutsunderlag. 
 
att Kommunstyrelsen meddelar Kommunförbund Kalmar län att Emmaboda 
kommun avser att delta och samverka i uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar 
län”. 
____ 
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§ 46 Dnr KS/2021:110 
 
Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete med krisberedskap 2019 -
2022  
 
Bakgrund 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 ska 
kommunen varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för arbetet med 
krisberedskap. 
 
Emmaboda kommuns Styrdokument för krisberedskap innehåller kommunens 
övergripande mål och inriktning, styrning för arbetet med krisberedskap, 
övergripande process för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Vidare 
beskrivs arbetet för att uppfylla det geografiska områdesansvaret samt planering 
avseende krisberedskap och civilt försvar.  
 
Dokumentet skulle varit fastställt 2019, men har fördröjts på grund av vakant 
tjänst för säkerhetssamordnare hösten 2019 samt prioritering av krishantering 
under rådande pandemi 2020. 
Dokumentet har kontrollerats avseende överensstämmelse med underliggande 
dokument och planer. 
 
Mål/syfte 
Emmaboda kommun skall: 
• ha en god förmåga att hantera incidenter, kriser och extraordinära händelser i 

fredstid och en grundläggande förmåga till civilt försvar under höjd 
beredskap, 
 

• upprätthålla nödvändiga funktioner för ledning, samverkan och information, 
 

• lämna snabb och saklig information till kommunens invånare, media och 
andra intressenter vid incidenter, kriser och extraordinära händelser. 
 

Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att: 
• aktörer i kommunen samverkar och uppnår inriktning och samordning i 

planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser, 
 

• genomföra prioriterade åtgärder som identifierats genom kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys, 
 

• krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär 
händelse samordnas, 
 

• samordna information till allmänheten under en extraordinär händelse. 
 
Syftet med Styrdokument för krisberedskap är att beskriva kommunens 
övergripande mål för arbetet med krisberedskap och det förebyggande arbete som 
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ska reducera risker samt effektivisera krisberedskapen, allt för att kontinuerligt 
kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. 
 
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete med 
krisberedskap 2019 -2022 
Emmaboda kommun Styrdokument 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att kommunfullmäktige fastställer Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete 
med krisberedskap 2019 - 2022. 
____ 
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§ 47 Dnr KS/2020:323 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya 
parkeringen vid läkarstationen 
 
Sammanfattning medborgarförslag 
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att räcken monteras 
vid trapporna på den nya parkeringen vid läkarstationen (Hälsocentralen). 
”Trapporna som leder ner från parkeringen är rätt branta. Om man har värk och 
dålig balans så är det svårt att ta sig ner. Det kommer också att bli svårt att 
använda dem även för andra när vintern och halkan kommer. Det borde därför 
vara räcken som man kan hålla sig i.” 
 
Yttrande 
Räcken till trappan vid den nya parkeringen i anslutning till Hälsocentralen är 
uppsatta under augusti månad 2020. Räcken från Citylife/Smekab och modellen 
Flexi har monterats på båda sidorna av trappan med dubbla handledarrör och 
knoppar vid avslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid 
läkarstationen 

• Yttrande - Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya 
parkeringen vid läkarstationen. 

 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 4 
att anta yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på  nya 
parkeringen vid läkarstationen – som sitt eget 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på 
nya parkeringen vid läkarstationen – till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare handläggning 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid 
läkarstationen som – som besvarat 
________ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anse medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen 
vid läkarstationen som besvarat 
 
att anse medborgarförslaget färdigbehandlat 
____ 
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§ 48 Dnr KS/2020:341 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs enskilda 
vägar 
 
Sammanfattning  
Medborgarförslag har inkommit från Jan Fransson. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen borde rensa upp vid stenmurar, runt om i 
kommunen, längs våra enskilda vägar.  
”Växter skymmer stenmurarna och röjningen längs vägarna tar inte bort allt. De 
borde framträda och synas, de är trots allt ett arv efter våra förfäder. Dessutom 
finns det ju EU-bidrag att söka, för att bevara dem. Detta arbete utfördes redan på 
60-talet, sedan dess har det blivit sämre. Röjde man upp skulle sikten dessutom bli 
bättre, på vissa ställen.” 
 
Yttrande 
Kommunen har inte ansvar för enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på 
respektive väghållare/vägsamfällighet. Kommunen ansvarar för de vägar man är 
väghållare för. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar 
Yttrande: Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 4 
att anta yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs våra 
enskilda vägar, runt om i kommunen – som sitt eget 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs 
våra enskilda vägar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
handläggning  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 
– Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar runt om i kommunen – som 
besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte har ansvar för 
enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på respektive väghållare/vägsamfällighet. 
Kommunen ansvarar för de vägar man är väghållare för. 
att anse medborgarförslaget färdigbehandlat 
____ 
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Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg i beslutet med följande att sats:  
att översända kommunens svar på medborgarförslaget, för kännedom, till 
Algutsboda och Vissefjärda – Långasjö enskilda vägar. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag bifalls 
Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande bifalls.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte har ansvar för 
enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på respektive väghållare/vägsamfällighet. 
Kommunen ansvarar för de vägar man är väghållare för 
 
att översända kommunens svar på medborgarförslaget, för kännedom, till 
Algutsboda och Vissefjärda – Långasjö enskilda vägar 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-04-13 19 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 49 Dnr KS/2021:93 
 
Nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
Sammanfattning  
Bakgrund 
Reglemente för Bygg- och miljönämnden är antaget av kommunfullmäktige 
1998-12-03 § 91 med tillägg 2010-03-01 §13 och ändring 2011-04-04 §25 och 
2012-03-26 §22. 
 
Ärendets beredning 
Förslag på nytt reglemente har arbetats fram av tjänstemän på bygg- och 
miljöenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Ärendets beredning 
Förslag på nytt reglemente har arbetats fram av tjänstemän på bygg- och 
miljöenheten. 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutade 2021-02-15 § 19 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tidigare 
beslut 1998-12-03 §91, 2011-04-04 §25, 2012-03-26 §22 ska upphöra att 
gälla 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
att tidigare beslut 1998-12-03 §91, 2011-04-04 §25, 2012-03-26 §22 ska upphöra 
att gälla 
____ 
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§ 50 Dnr KS/2021:109 
 
Remiss – Revidering av gallringsråd nr 5, bevara eller gallra råd för 
socialtjänsten 
 
Bakgrund 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, vars huvudmän är Sveriges 
kommuner och regioner och Riksarkivet, har inkommit med Remiss – Revidering 
av gallringsråd nr 5, bevara eller gallra råd för socialtjänsten. 
 
Gallringsråden används inom kommunen vid framtagandet av de 
dokumenthanteringsplaner som styr gallringen av allmänna handlingar och är 
därför en viktig del i kommunens arkivhantering. 
 
Det senaste rådet gällande socialtjänsten gavs ut 2006. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen är Emmaboda kommuns arkivmyndighet. Ärendet har 
handlagts av kansliavdelningen. 
 
Förvaltningens roll 
Kansliavdelningen ser positivt på revideringen av gallringsråden för 
socialtjänsten, då det sedan 2006 har skett förändringar inom området, främst vad 
gäller flykting- och invandrarverksamheten med flera lagändringar.  
 
Kansliavdelningens synpunkter på respektive kapitel återfinns i formuläret 
Gallringsråd 5 Socialtjänsten. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Nya gallringsråd kommer innebära att en genomgång av nu gällande 
dokumenthanteringsplan för socialnämnden behöver genomföras, då remissen 
innehåller förändringar i gallringstiderna för vissa handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Gallringsråd nr 5 – Bevara eller gallra – råd för socialtjänsten m.m 
Formulär Gallringsråd 5 Socialtjänsten 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kansliavdelningens yttrande som sitt eget och överlämna svar på remissen 
”Revidering av gallringsråd nr 5, bevara eller gallra råd för socialtjänsten” till 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 
____ 
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§ 51 Dnr KS/2021:91 
 
Information - Remiss trafikverkets utpekade riksintresse för 
kommunikationer 
 
Sammanfattning  
Trafikverket har inkommit med remiss gällande begäran om synpunkter om 
remissen ”Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer”.  
 
Svarstiden var mycket snäv vilket krävde en snabb handläggning samt ett behov 
av att utnyttja svarstiden så optimalt som möjligt. Med allt detta inberäknat blev 
valet att låta Kommunstyrelsen arbetsutskott besluta om Emmaboda kommuns 
yttrande.  
 
Yttrandet finns med som beslutsunderlag för kännedom till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter på remissen - Trafikverkets utpekande av riksintressen 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna information om lämnat remissvar gällande begäran  
om synpunkter om remissen ”Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer” till protokollet. 
____ 
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§ 52 Dnr KS/2021:137 
 
Valkretsindelning 
 
Sammanfattning  
Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige 
 
Region Kalmar läns regionstyrelse har inkommit med remiss angående 
valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige. 
 
Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009, 2013 och 2017 om oförändrad 
valkretsindelning.  
 
Nuvarande valkretsindelning är följande: 
Första valkretsen: Västerviks kommun 
Andra valkretsen: Vimmerbys och Hultsfreds kommuner 
Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsbys och Mönsterås kommuner 
Fjärde valkretsen: Nybros, Emmabodas och Torsås kommuner 
Femte valkretsen: Kalmar kommun 
Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylångas kommuner 
 
Regionstyrelsen har 2021-03-17 beslutat föreslå regionfullmäktige att nuvarande 
valkretsindelning och antalet mandat i valet till regionfullmäktige 2022 ska vara 
oförändrade samt att beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till 
länets kommuner.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss angående valkretsindelningen vid 2022 års val till regionfullmäktige 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela Region Kalmar län att Emmaboda kommun inte har någonting att 
erinra mot förslaget gällande Valkretsindelning vid 2022 års val till 
regionfullmäktige. 
____ 
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§ 53 Dnr KS/2019:238 
 
Avsägelser från Charlotte Andersson (SD) som ledamot i Kommunala 
pensionärsrådet och som ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
Sammanfattning  
Avsägelse har inkommit från Charlotte Andersson (SD) som ledamot i 
Kommunala pensionärsrådet och som ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet.  
 
Val till de kommunala råden tas i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
KS_2021_11-Avsägelse politiska uppdrag från Charlotte Andersson 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna avsägelse från Charlotte Andersson (SD) som 
ledamot i Kommunala pensionärsrådet och som ersättare i Kommunala 
tillgänglighetsrådet till protokollet.  
____ 
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§ 54 Dnr KS/2019:238 
 
Avsägelser från Sara Magnusson (M) som 1:e vice ordförande i Kommunala 
ungdomsrådet. 
 
Sammanfattning  
Avsägelse har inkommit från Sara Magnusson (M) som 1:e vice ordförande i 
Kommunala ungdomsrådet. 
 
Val till de kommunala råden tas i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
KS_2021_11-Avsägelse politiska uppdrag Sara Magnusson 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna Avsägelser från Sara Magnusson (M) som 1:e vice 
ordförande i Kommunala ungdomsrådet till protokollet.  
____ 
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§ 55 Dnr KS/2019:238 
 
Avsägelser från Sten-Olof Johansson (M) som ersättare i Kommunala 
näringslivsrådet samt i Kommunala bygderådet.  
 
Sammanfattning  
Avsägelse har inkommit från Sten-Olof Johansson (M) som ersättare i 
Kommunala näringslivsrådet samt i Kommunala bygderådet.  
 
Val till de kommunala råden tas i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
KS_2021_11-Avsägelse politiska uppdrag Sten-Olof Johansson 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna Avsägelser från Sten-Olof Johansson (M) som 
ersättare i Kommunala näringslivsrådet samt i Kommunala bygderådet till 
protokollet.  
____ 
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§ 56 Dnr KS/2019:238 
 
Fyllnadsval av Stefan Månsson (M) som 1:e vice ordförande i Kommunala 
Ungdomsrådet efter Sara Magnusson (M) 
 
Förslag 
Emma Åhlander Hansson (M) föreslår 
-Stefan Månsson (M) som 1:e vice ordförande Ungdomsråd efter Sara Magnusson 
(M) 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Stefan Månsson (M) som 1:e vice ordförande i Kommunala ungdomsrådet 
efter Sara Magnuson (M).  
____ 
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§ 57 Dnr KS/2019:238 
 
Fyllnadsval av Emma Åhlander Hansson (M) som ersättare i  Kommunala 
Näringslivsrådet efter Sten-Olof Johansson (M) 
 
Förslag 
Leif Karlsson (M) föreslår 
-Emma Åhlander Hansson (M) som ersättare i Kommunala Näringslivsrådet efter 
Sten-Olof Johansson (M) 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Emma Åhlander Hansson (M) som ersättare i Kommunala 
Näringslivsrådet efter Sten-Olof Johansson (M).  
____ 
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§ 58 Dnr KS/2019:238 
 
Fyllnadsval av Emma Åhlander Hansson (M) som ersättare i  Kommunala 
Bygderådet efter Sten-Olof Johansson (M) 
 
Förslag 
Leif Karlsson (M) föreslår 
-Emma Åhlander Hansson (M) som ersättare i Kommunala Bygderådet efter Sten-
Olof Johansson (M) 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Emma Åhlander Hansson (M) som ersättare i Kommunala Bygderådet 
efter Sten-Olof Johansson (M).  
____ 
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§ 59 Dnr KS/2021:174 
 
Remiss - Riksarkivets förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder 
 
Sammanfattning  
Riksarkivet har inkommit med remiss gällande förstudie om användning och 
hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder.  
 
Förstudien utreder det begreppsmässiga och rättsliga nuläget för att använda och 
hantera underskrifter med elektroniska materiel och metoder. För det syftet lämnar 
förstudien rekommendationer för dels en terminologi och begreppsapparat, dels en 
metod för att bedöma olika fall.  
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har arkiv och bevarande som en del av 
sitt arbetsområde. Avdelningen har en hög arbetsbelastning och anser därför att 
det inte finns utrymme att skriva fram något förslag på yttrande för Emmaboda 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
förstudie_v031_missiv.docx.mso16.a1a 
förstudie_v031_utkast3.docx.mso16.a1a 
Tjänsteskrivelse - förstudie riksarkivets förstudie elektroniska materiel 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Riksarkivet meddela att Emmaboda kommun inte har möjlighet att besvara 
remiss förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektronisk 
materiel och metoder. 
____ 
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§ 60 Dnr KS/2019:8, KS/2020:8 
 
Extra investering 2021, utifrån årsredovisning 2020 
 
Bakgrund 
Förvaltningar inom Emmaboda kommun uppvisar ett sammantaget positivt 
överskott i årsredovisningen 2020. 
Enligt tidigare beslut ges möjlighet att förvaltningar med positivt resultat 
omvandlar driftöverskottet till en ”en extra” investering till påföljande år. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Möjliggöra för nämnder att investera på tidigare års positiva resultat, med 
inriktning ökad digitalisering. 
 
Beslutsunderlag 
Utfall i årsbokslut 2020 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 
Leif Karlsson (M), Bo Eddie Rossbol (BA), Simon Petersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Kommunstyrelsens överskott på 2,6 Mkr överförs till en extra investering 2021 
till Kommunstyrelsen 
 
att Bygg och Miljönämndens överskott på 0,6 Mkr överförs till en extra 
investering 2021 till Bygg och Miljönämnden 
 
att Teknik- och Fritidsnämndens överskott på 3,1 Mkr överförs till en extra 
investering 2021 till Teknik- och Fritidsnämnden 
 
att Bildningsnämndens överskott på 1,5 Mkr överförs till en extra investering 
2021 till Bildningsnämnden. 
____ 
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§ 61 Dnr KS/2021:175 
 
Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78  – uppdrag att besvara remissen 
 
Sammanfattning 
Miljödepartementet har gått ut med remiss av betänkande Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78. 
 
Emmaboda kommun är inte uttalad remissinstans men har ändock möjlighet att 
lämnar synpunkter på den. Remissen ska vara besvarad senast 3 maj 2021. 
För att hinna översända kommunens synpunkter föreslås att kommunstyrelsen 
uppdrar uppdra till kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande och samhällsutvecklingschefen att innan den 3 maj 2021 besvara 
remiss angående strandskyddsutredningen.  
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande och samhällsutvecklingschefen att innan den 3 maj 2021 besvara 
remiss angående strandskyddsutredningen.  
____ 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-04-13 32 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 62 Dnr KS/2021:10 
 
Meddelanden 
 
M1 Elnät 20210218 med bilagor 1-5 signerat 
M2 Energi 20210218 med bilagor 1-5 signerat 
M3 Överförmyndarnämnden par 3 Verksamhetsberättelse 2020 
M3 Överförmyndarnämnden par 4 Budget 2022 
M3 Överförmyndarnämnden par 5 - Information om moten med 
samverkanskommunerna 
M3 Överförmyndarnämnden par 6 - Intern kontrollplan 2021 
M4 Budgetförutsättningar for aren 2021-2024  Viktig information från SKR 
cirkulär 2112 1 
M4 Budgetförutsättningar for aren 2021-2024  Viktig information från SKR 
cirkulär 2112 
M5 Cirkulär 21_14 Avtalet Traineejobb har upphört att galla 1 
M5 Cirkulär 21_14 Avtalet Traineejobb har upphört att galla 
M6 Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 1 
M6 Cirkulär 21-13 Sotningsindex 2021 
M7 Inspektion enligt förmynderskapsförordningen av överförmyndarnämnden 
M7 Protokoll efter inspektion, dnr 403-847-2021 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 43 

       
   Ja     Nej   Avst 
1 C Johan Jonsson X   
2 M Emma Åhlander Hansson  X   
3 M Leif Karlsson X   
4 C Bo Sunesson X   
5 B-A Bo Eddie Rossbol X   
6 KD Gull-Britt Hellborg X   
7 SD Martin Henriksson X   
8 S Maria Ixcot Nilsson  X  
9 S Per Adolfsson  X  
10 S Annika Karlsson  X  
11 S Jarkko Pekkala  X  
12 S Kickie Norrby  X  
13 S Simon Petersson  X  
      
   7 6 - 
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