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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid Deltagande digitalt 2021-04-26, 16:00-16:19 
  
Beslutande Johan Jonsson (C), ordförande 

Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande 

 Bo Sunesson (C) 
 Leif Karlsson (M) 
 Bo Eddie Rossbol (BA) 
 Gull-Britt Hellborg (KD) 
 Per Adolfsson (S) 
 Annika Karlsson (S) 
 Jarkko Pekkala (S) 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Simon Petersson (S) 
 Martin Henriksson (SD) 
Övriga deltagande Tommy Persson, kanslichef 
 Anders Svensson kommunchef 
 Katarina Bondesson chefsekonom 

 
  
Utses att justera Bo Eddie Rossbol (BA) 
Justeringens plats och 
tid 

Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-04-26, kl. 16:30 

  
Underskrifter 
sekreterare 

    
Paragrafer  63 – 64 

 
 
                      ordförande 

Tommy Persson  

 
 
                      justerande 

Johan Jonsson (C)  

                  Bo Eddie Rossbol (BA)  
    

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN  
Sammanträdesdatum 2021-04-26   
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-04-27 Datum för anslags  
nedtagande 

2021-05-19 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   
  Christoffer Karlsson 
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Innehållsförteckning 
  
§ 63 Försäljning av fastigheten S:a Målatorp 1:56 
§ 64 Reviderande stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium – 

inrättande av ett särskilt ungdomsstipendium 
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§ 63 Dnr KS/2020:420 
 
Försäljning av fastigheten S:a Målatorp 1:56 
 
Sammanfattning  
Emmaboda Fastighets AB har inkommit med underlag för en försäljning av S:a 
Målatorp 1:56. 
 
Bolaget inkom 2020 med begäran om förhandsbesked avseende ev. försäljning S:a 
Målatorp 1:56 vilket kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 102 se positivt 
till.  
 
Beslutsunderlag 
20210419 Fastighetsutdrag 
20210419 Köpekontrakt 
Registreringsbevis EMFAB 
Registreringsbevis TAU 
EMFAB 2021-04-15 § 6 Pallfabriken 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna försäljning av Målatorp 1:56. 
 
att paragrafen justeras direkt. 
____ 
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§ 64 Dnr KS/2021:106 
 
Reviderande stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium – 
inrättande av ett särskilt ungdomsstipendium  
 
Bakgrund 
De nuvarande stadgarna för Emmaboda kommuns kulturstipendium reviderades 
senast av kommunfullmäktige 2005-04-04. Emmaboda kommuns 
kulturstipendium består idag av två delar. Ett arbetsstipendium på max 20 000 
kronor som riktas till etablerade konstnärer med betydelse för Emmaboda 
kommun, samt ett hedersomnämnande. 
I Emmaboda kommuns kulturplan, antagen i kommunfullmäktige 2019-04-29, 
fastslås som konkret mål för perioden att se över kriterierna för arbetsstipendiet 
och utvärdera om ett särskilt ungdomsstipendium bör och kan införas. Det kan 
antas vara ett positivt initiativ att stötta och uppmuntra ambitiös och initiativrik 
ungdom under 25 år som håller på att utvecklas inom kulturområdet. 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av verksamhetschef för kultur på bildningsförvaltningen. 
Förvaltningens roll 
Ansvaret för årlig beredning av mottagare av stipendiater och mottagare av 
hedersomnämnande är delegerat till verksamhetschef för 
kultur/kultursamordnaren 
i Emmaboda kommun. Nämnden tar slutgiltigt beslut varje höst. 
Konsekvensbeskrivning 
Arbetsstipendiet söks varje år av ett antal mer eller mindre etablerade, 
professionellt verksamma kulturskapare samt ett antal ungdomar i åldern 18 till 25 
år. De senare har ofta en kortare gärning bakom sig och står inte sällan i begrepp 
att vidareutbilda sig. Det uppstår inte sällan en målkonflikt i avvägningen av vad 
som ska premieras; en ungdom, som visat prov på god kulturell gärning i 
kommunen utifrån sin utbildningsnivå och som är på väg i sin utveckling, eller en 
verksam kulturskapare/konstnär som har ett konkret forsknings- eller 
utvecklingsändamål, av gagn för kommunen. 
Det är viktigt att arbetsstipendiet behåller sin kvalitet och sitt nominella värde och 
därmed sin betydelse, detta för att kommunen ska få kvalificerade sökande. 
Samtidigt är det lovvärt att kunna ge ett stöd till ungdom som uppmuntran till 
fortsatt förkovran och utveckling. En liknande ordning finns i flera kommuner om 
än inte alla. Det föreslagna beloppet om 5 000 kr ryms redan i rambudgeten för 
förvaltningen. 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen föreslår att ett ungdomsstipendium om 5 000 kr inrättas 
samt att stadgarna revideras enligt bilaga. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2021-02-18 § 7 föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige   
att jämte nuvarande kulturstipendiums hedersomnämnande och 
arbetsstipendium inrätta ett ungdomsstipendium med nominellt 
belopp om 5 000 kr 
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att fastställa revideringen av stadgar för Emmaboda kommuns 
kulturstipendium 
 
Beslutsunderlag 
2.1 BIN 2021-02-18 § 7 Revidering av stadgar för Emmaboda kommuns 
kulturstipendium 
Stadgar för kulturstipendium 2005-04-04 
Förslag till revidering av stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium  
Tjänsteskrivelse Stadgar Kulturstipendium 
Kulturplan för Emmaboda kommun 2019-2022. 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2021-04-26 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens 
förslag till beslut. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att jämte nuvarande kulturstipendiums hedersomnämnande och 
arbetsstipendium inrätta ett ungdomsstipendium med nominellt 
belopp om 5 000 kr 
 
att fastställa revideringen av stadgar för Emmaboda kommuns 
kulturstipendium 
 
att paragrafen justeras direkt. 
____ 
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