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Plats och tid Emmaboda Folkets hus Dackesalen, 2020-05-05, 13:00-15:45 
  
Beslutande Johan Jonsson (C), ordförande 

Sten-Olof Johansson (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) 
 Dragan Pavlovic (S) ersätter Simon Petersson (S) 
 Martin Henriksson (SD) 
Övriga deltagande Tommy Persson, kanslichef 
 Anette Strömblad kommunchef, Anders Svensson ekonomichef, 

Katarina Bondesson förvaltningsekonom 
  

 
  
Utses att justera Bo Sunesson (C) 
Justeringens plats och 
tid 

Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-05-13, kl. 13:00 

  
Underskrifter 
sekreterare 

    
Paragrafer  49 – 67 

 
 
                      ordförande 

Tommy Persson  

 
 
                      justerande 

Johan Jonsson (C)  

                  Bo Sunesson (C)  
    

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN  
Sammanträdesdatum 2020-05-05   
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-05-13 Datum för anslags  
nedtagande 

2020-06-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   
  Christoffer Karlsson 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-05-05 2 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
  
Innehållsförteckning 
  
§ 49 Kommunledningen informerar  
§ 50 Budgetuppföljning  
§ 51 Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Möjligheternas Hus AB 
§ 52 Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Elnät AB 
§ 53 Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Energi och 

Miljö AB 
§ 54 Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende EBA 
§ 55 Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Fastighets AB 
§ 56  Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Flygbana 

Fastighetsförvaltning AB 
§ 57 Årsredovisning Interkontroll Bygg- och miljönämnden 2019 
§ 58 Årsredovisning Interkontroll Socialnämnden 2019 
§ 59 Remissvar – Glasriket fördjupad riksintresseutredning 
§ 60 Blåljusstation/brandstation – inriktning 
§ 61 Besvarande av Motion – Underlätta för fastighetsägare vid sotning och 

brandskyddskontroll  
§ 62  Finansiering av servicebyggnad Badplats/Camping Törestorp 2:2 
§ 63 Finansiering av omklädningsrum Emmaboda idrottsplats 
§ 64 Byte av telefonnummer för ökad samverkan 
§ 65 Föreningsstöd till föreningar - i anledning av pandemin 

Coronavirussmitta och sjukdomen Covid-19 
§ 66 Förlängning av redovisningsperioden för partistöd - i anledning av 

pandemin Coronasmitta och sjukdomen Covid-19 
§ 67 Meddelanden 
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§ 49  Dnr KS/2020:5 
 
Kommunledningen informerar  
 
Kommunchefen informerar 
Lägesrapport organisationsöversynen kommunledningskontoret. 
Presentation från konsult är genomförd till Kommunstyrelsens Personalutskott, 
Förvaltningschefsgrupp samt CESAM.  
Ambition är att sekreterare och ekonomerna är klara för att gå över till 
kommunledningskontoret innan semesterperioden börjar. 
 
Lägesrapport arbetet med pandemin coronavirussmittan och sjukdomen Covid-19. 
Emmaboda kommuns personal är fantastiska och gör ett mycket bra arbete i alla 
verksamheter trots rådande situation. Förutom det arbete som pågår i befintlig 
verksamhet pågår ytterligare arbeten för att klara situationen som råder i vårt 
samhälle. Bl.a. arbetas det med kompetensförsörjning, omfallsplanering som en 
förberedelse vid olika scenarion. 
 
Emmaboda kommun kommer från och med 6 maj 2020 byta telenummer serie till 
010 serie.  
 
Det pågår en hel del aktiviteter som gäller kultur och turism. 
 
Kommunens besökscentra har vid ett tillfälle utsatts för skadegörelse och vid ett 
annat tillfälle haft besök av person som upplevts hotfull och skapat oro.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 50  Dnr KS/2019:8 
 
Budgetuppföljning 2020 
 
Kommunens resultat för 2020 förväntas bli 1,7 mkr. Vilket är 16,2 mkr lägre än 
budgeterat. 
Nämnderna prognos visar en avvikelse på -9,4 mkr mot budgeterat. 
Bildningsnämnd redovisar -5,1 mkr och socialnämnden förväntas gå -6,3 mkr. 
Teknik- och fritidsnämndens prognos är ett överskott på 2,0 mkr. 
Kommunstyrelsen och bygg-och miljö redovisar en +- noll prognos. 
Finansförvaltningen beräknas ge -6,8 mkr i jämförelse med budgeterat främst 
beroende på lägre skatteintäkter. 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet 
____ 
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§ 51 Dnr KS/2020:199 
 
Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Möjligheternas Hus AB 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen skall årligen sammanfatta sina 
iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut. Beslutet skall 
överlämnas till fullmäktige med i förekommande fall förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll från Möjligheternas Hus AB lämnas till ägaren. 
• Ägardirektiv. 
• Delårs- och årsbokslut. 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
• Uttalande om att bolagets verksamhet har bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiven angivna syftet. 
• Koncerngrupp. 
• Specifika händelser t ex. platser för praktikanter, dialog om 

arbetsmarknadsåtgärder och projekt.  
 
Nuläge 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala bolagen genom årliga möten 
med resp. bolag. Bolagen ska årligen redovisa i förvaltningsberättelsen eller i 
särskild handling, utöver vad aktiebolagslagens stadgar säger, hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens 
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1§ KL i samband med 2019 
års bolagsstämmor. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att den verksamhet som Möjligheternas Hus AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 kap 1§ 
KL).  
____ 
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§ 52 Dnr KS/2020:199 
 
Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Elnät AB 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen skall årligen sammanfatta sina 
iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut. Beslutet skall 
överlämnas till fullmäktige med i förekommande fall förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll från Emmaboda Elnät AB. 
• Ägardirektiv.  
• Delårs- och årsbokslut. 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
• Emmaboda Elnät AB har presenterat sin verksamhet i samband med 

föredragning av årsredovisning till kommunstyrelsen. 
• Uttalande om att bolagets verksamhet har bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiven angivna syftet. 
• Koncerngrupp. 
• Specifika händelser t ex utbyggnad av fiber i kommunen. 

 
Nuläge 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala bolagen genom årliga möten 
med resp. bolag. Bolagen ska årligen redovisa i förvaltningsberättelsen eller i 
särskild handling, utöver vad aktiebolagslagens stadgar säger, hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens 
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1§ KL i samband med 2019 
års bolagsstämmor. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att den verksamhet som Emmaboda Elnät AB bedrivit under föregående 
kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 kap 1§ KL).  
____ 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-05-05 7 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 53 Dnr KS/2020:199 
 
Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Energi och Miljö AB 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen skall årligen sammanfatta sina 
iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut. Beslutet skall 
överlämnas till fullmäktige med i förekommande fall förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll från Emmaboda Energi och Miljö AB. 
• Ägardirektiv. 
• Delårs- och årsbokslut. 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
• Emmaboda Energi och Miljö AB har presenterat sin verksamhet i samband med 

föredragning av årsredovisning till kommunstyrelsen. 
• Uttalande om att bolagets verksamhet har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 

det i bolagsordningen och ägardirektiven angivna syftet. 
• Koncerngrupp. 
• Specifika händelser t ex. samordning i samband med snabbt förhöjda nivåerna för 

flöden i vattendrag.  
 
Nuläge 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala bolagen genom årliga möten 
med resp. bolag. Bolagen ska årligen redovisa i förvaltningsberättelsen eller i 
särskild handling, utöver vad aktiebolagslagens stadgar säger, hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens 
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 § KL i samband med 2019 
års bolagsstämmor. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att den verksamhet som Emmaboda Energi och Miljö AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 kap 1§ 
KL).  
____ 
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§ 54 Dnr KS/2020:199 
 
Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende EBA 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen skall årligen sammanfatta sina 
iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut. Beslutet skall 
överlämnas till fullmäktige med i förekommande fall förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll från EBA. 
• Ägardirektiv.  
• Delårs- och årsbokslut. 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
• EBA har presenterat sin verksamhet i samband med föredragning av årsredovisning 

till kommunstyrelsen. 
• Uttalande från Emmaboda Bostads AB hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiven angivna syftet. 
• Koncerngrupp. 
• Specifika händelser t ex. målarbete för utveckling av centrum, utveckling av nya 

bostadsområden med detaljplaner. 
 
Nuläge 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala bolagen genom årliga möten 
med resp. bolag. Bolagen ska årligen redovisa i förvaltningsberättelsen eller i 
särskild handling, utöver vad aktiebolagslagens stadgar säger, hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens 
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1§ KL i samband med 2019 
års bolagsstämmor. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att den verksamhet som Emmaboda Bostads AB (EBA) bedrivit under 
föregående kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 kap 1§ 
KL).  
____ 
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§ 55 Dnr KS/2020:199 
 
Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Fastighets AB 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen skall årligen sammanfatta sina 
iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut. Beslutet skall 
överlämnas till fullmäktige med i förekommande fall förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll från Emmaboda Fastighets AB. 
• Ägardirektiv.  
• Delårs- och årsbokslut. 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
• Emmaboda Fastighets AB har presenterat sin verksamhet i samband med 

föredragning av årsredovisning till kommunstyrelsen. 
• Uttalande från Emmaboda Fastighets AB hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiven angivna syftet. 
• Koncerngrupp. 
• Specifika händelser t ex. målarbete med utveckling av Boda Glasbruk och The Glass 

Factory och projektering av nytt blåljushus. 
 
Nuläge 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala bolagen genom årliga möten 
med resp. bolag. Bolagen ska årligen redovisa i förvaltningsberättelsen eller i 
särskild handling, utöver vad aktiebolagslagens stadgar säger, hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens 
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1§ KL i samband med 2019 
års bolagsstämmor. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att den verksamhet som Emmaboda Fastighets AB bedrivit under 
föregående kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 kap 1§ 
KL).  
____ 
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§ 56 Dnr KS/2020:199 
 
Uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende Emmaboda Flygbana 
Fastighetsförvaltning AB 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala bolag. Uppsiktsplikten innebär att styrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen skall årligen sammanfatta sina 
iakttagelser av uppsikten över kommunägda bolag i ett beslut. Beslutet skall 
överlämnas till fullmäktige med i förekommande fall förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
• Styrelseprotokoll från Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB lämnas till 

ägaren. 
• Ägardirektiv.  
• Delårs- och årsbokslut. 
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
• Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB har presenterat sin verksamhet i 

samband med föredragning av årsredovisning till kommunstyrelsen. 
• Uttalande om att bolagets verksamhet har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 

det i bolagsordningen och ägardirektiven angivna syftet. 
• Koncerngrupp. 
• Specifika händelser t ex. frukostmöte med CSO och eventutveckling. 

 
Nuläge 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de kommunala bolagen genom årliga möten 
med resp. bolag. Bolagen ska årligen redovisa i förvaltningsberättelsen eller i 
särskild handling, utöver vad aktiebolagslagens stadgar säger, hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i kommunens 
ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så 
utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1§ KL i samband med 2019 
års bolagsstämmor. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att den verksamhet som Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB 
bedrivit under föregående kalenderår, 2019, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna(6 
kap 1§ KL).  
____ 
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§ 57 Dnr KS/2019:343 
 
Årsredovisning Interkontroll Bygg- och miljönämnden 2019 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningarna av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga verksamheter som bedrivs i nämnd och 
kommunala bolag.  
 
Kommunstyrelsen har bl.a. valt att varje år uppdra till nämnder och bolag att 
inkomma med sin årsplan för den interna kontrollen. Arbetet med planen ska 
följas upp och redovisas under samma månader (oktober och mars om inget annat 
bestäms) som kommunens årsredovisning redovisas.  
 
Verksamheterna ska följa upp det interna arbetet. I internkontrollplanen anges vad 
som ska kontrolleras, vem som följer upp, vem som tar emot rapporten samt 
frekvens. Eventuella avvikelser skall rapporteras och åtgärdas. Delegat får inte 
ensam kontrollera sitt ”eget” moment. 
 
Målsättningen är att detta skall öka kvaliteten på verksamheten men också 
medvetenheten om verksamhetens mål, rutiner och handlingsplaner m.m. 
 
År 2013 startade kommunens arbete med den interna kontrollen som en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
BMN 2020-03-16 § 22 
Internkontrollplan rapport – slutredovisning 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna bygg- och miljönämndens årsredovisning av 
interkontroll 2019. 
____ 
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§ 58 Dnr KS/2019:343 
 
Årsredovisning Interkontroll Socialnämnden 2019 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningarna av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga verksamheter som bedrivs i nämnd och 
kommunala bolag.  
 
Kommunstyrelsen har bl.a. valt att varje år uppdra till nämnder och bolag att 
inkomma med sin årsplan för den interna kontrollen. Arbetet med planen ska 
följas upp och redovisas under samma månader (oktober och mars om inget annat 
bestäms) som kommunens årsredovisning redovisas.  
 
Verksamheterna ska följa upp det interna arbetet. I internkontrollplanen anges vad 
som ska kontrolleras, vem som följer upp, vem som tar emot rapporten samt 
frekvens. Eventuella avvikelser skall rapporteras och åtgärdas. Delegat får inte 
ensam kontrollera sitt ”eget” moment. 
 
Målsättningen är att detta skall öka kvaliteten på verksamheten men också 
medvetenheten om verksamhetens mål, rutiner och handlingsplaner m.m. 
 
År 2013 startade kommunens arbete med den interna kontrollen som en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
SN 2020-04-22 § 34 - Internkontrollplan rapport - 2019 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med kännedom anteckna socialnämndens årsredovisning av interkontroll 2019. 
____ 
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§ 59 Dnr KS/2020:118 
 
Remissvar – Glasriket fördjupad riksintresseutredning 
 
Bakgrund 
Under 2019 gav Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Jönköping i uppdrag åt 
Kalmar läns museum att utreda förutsättningarna för att göra Glasriket till 
riksintresse för kulturmiljövården, enligt Miljöbalkens 3:e kapitel. Framtagen 
utredning Glasriket –Fördjupad riksintresseutredning är nu ute på remiss till 
berörda kommuner, med frågeställning om området skulle kunna hanteras som ett 
riksintresse för kulturmiljövården. 
Ett första steg togs 2014 av Länsstyrelsen i Kalmar Län med framtagande av en 
förstudie om Glasriket -möjligt riksintresse för kulturmiljövården. (Lindegård 
2015) 
 
Ärendets beredning 
Länsstyrelsen inbjuder kommunen för yttrande. Emmaboda kommun har först nu i 
samband med remiss, informerats om ärendet i sin helhet. Under arbetets gång 
med framtagande av förslag, kunde en bättre dialog ha varit mellan Kalmar Läns 
museum och Emmaboda kommun, vilket vi beklagar. Med en bättre dialog kunde 
delaktighet och förutsättningar för samsyn uppnåtts. Tidningsmedia har skrivit om 
detta förslag, riktat till allmänheten i mars 2020. Ärendet har diskuterats på 
Kommunstyrelsens beredning i mars 2020, utifrån det resonemanget har detta 
förslag tagits fram för beslut i Kommunstyrelsen om yttrande. 
 
Förvaltningens roll 
Emmaboda kommun har redan 2009 köpt de omfattande glassamlingarna från 
Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk, Åfors Glasbruk och Johansfors Glasbruk. 
Dessutom köptes Bodas gamla och nya hytta samt ett omfattande pappersarkiv. I 
Boda drivs sedan 2011 The Glass Factory, som i sin verksamhet både visar och 
berättar om historiskt glas men också arbetar med nya formgivare och idéer om 
hur glasproduktionen kan användas och utvecklas. Detta arbete är mycket 
angeläget, eftersom omfattningen av glasproduktionen i Glasriket är på en låg 
nivå. Det tekniska och estetiska kunnandet i bygden är mycket stort, men fördelat 
på ett minskande antal personer. Kommunens intensioner är att Glasriket ska 
fortsatt utgöra en spjutspets inom glasets produkt- och affärsutveckling, och att 
orterna ska utvecklas. De fyra glasbrukskommunerna arbetar vidare gemensamt 
med saneringsfrågan, gällande den förorenade glasbruksmarken. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Utredningen är ett gediget material som belyser Glasriket ur ett historiskt 
perspektiv från forntid till nutid. Underlaget innehåller en mängd foton och kartor 
som ytterligare information till texten. Glasriket med sina ca 60 inventerade 
glasbruksplatser visar på att denna industrigren varit dominerande under en lång 
tid. Inom den föreslagna geografiska utbredningen lyfts ett tjugotal 
glasbruksmiljöer fram, varav en handfull finns i Emmaboda kommun.  
Glasbruksmiljöerna har inventerats med avseende på glasproduktion, bruksorten, 
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Glasrikets landskap och glas, glasarkiv och offentliga utsmyckningar.  De typiska 
glasbruksbyggnaderna omfattar hyttor med olika byggnader som är kopplade till 
själva glasproduktionen. På bruksorterna finns vissa landmärken och byggnader 
som har kontakt med själva glasproduktionen t ex skorstenar, takkonstruktioner, 
fönsterutseenden, disponentvillor och arbetarbostäder, Folkets hus och 
brandstationer mm. Bruksorternas omland beskrivs med utmärkande drag och 
företeelser såsom åsträckningar, skog, järnvägsmiljöer, grunder och gravstenar, 
vilket ofta var resurser till bl. a glasbruk. 
 
Utredningen beskriver för och nackdelar med riksintresse enligt följande: 
Fördelar: 

• Stöd för planering 
• Statushöjning-Ökat intresse 
• Attraktionskraft 
• Kraftsamlande effekter 
• Kulturhistoriskt värdefull vattenmiljö t ex dammar 

 
Nackdelar: 

• Hänsyn vid planering- hur ska riksintresset för kulturmiljövård tillgodoses 
• Hänsyn till riksintresset negativa konsekvenser för fastighetsägare 

exploatör 
• Resurser till dialog och information 
• Längre handläggningstider 

 
Emmaboda kommun har som målsättning att hela kommunen såväl våra 
glasbruksorter i norra delarna  som alla andra orter inom kommunen ska utvecklas 
vidare. Att veta vilken historia samhällena har och hur de har uppkommit, med 
olika perspektiv t ex järnväg, gjuteri- stålindustri, och glastillverkning mm är 
viktigt. När kommunen för några år sedan tog fram en kulturmiljöstrategi och 
kulturmiljöprogram, beslutades att hela underlaget ska vara ett kunskapshöjande 
material främst för Bygg- o miljönämnden, samt att fastighetsägare ska 
informeras.  
 
Vad gäller det förslag till riksintresse som nu är framtaget, är underlag ett bra 
kunskapsmaterial, som kompletterar annat, men att ställa sig bakom ett förslag om 
riksintresse för kulturmiljövården är inte tänkbart. Glasrikets orter brottas med 
låga fastighetspriser, en viss avfolkning. Till följd av historisk glasproduktion 
finns förorenade områden, som måste tas om hand om på ett adekvat sätt. Det kan 
betyda begränsningar och kostnader för den enskilde fastighetsägaren. Att 
dessutom från myndighetshåll lägga mer ansvar gällande de kulturhistoriska 
värdena på ägarna är synnerligen olämpligt. Om en fastighetsägare särskilt vill ta 
hand om de kulturhistoriska värdena på eller vid en byggnad, bör det ske på 
frivillig väg.  
Med ett myndighetsbeslut kan en tolkning bli att bebyggelseområdets särskilda 
kulturhistoriska värden och befintliga karaktärsdrag åsidosätts på ett sätt som får 
anses medföra en påtaglig skada på kulturmiljön i området, och således tillåts inte 
ombyggnad, nybyggnad eller förbättringar. 
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Sammanfattning 
Under 2019 gav Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Jönköping i uppdrag åt 
Kalmar läns museum att utreda förutsättningarna för att göra Glasriket till 
riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Nu är en fördjupad riksintresseutredning ute på remiss till berörda kommuner. För 
Emmaboda kommuns del omfattar förslaget till riksintresse totala kommunens yta 
norr om Emmaboda fönsterglasfabrik, inklusive Modala, Johansfors, 
Smålandshyttan, Åfors, Boda och Löfsta.  
 
Kommunen har tagit ett mycket stort ansvar med inköpet av glasbrukens 
glassamlingar, inköp av fastigheter i Boda, och arkiven vad det gäller Glasrikets 
historia och kulturvärden samt saneringsarbetet.  
 
Intentionerna är att utveckla glasnäringen, så mycket som möjligt, med hjälp av de 
historiska samlingarna, de nutida människorna med kunskap, och framtidens 
formgivning och affärsmöjligheter.  
 
Det är fortsatt viktigt att glasbruksorterna hålls levande, och att de utvecklas och 
kan attrahera, samt att sanering av föroreningar fortsatt kan drivas framåt. Om 
detta i sin helhet skulle klassas som riksintresse finns risk att kommunens 
ansträngningar med utveckling skulle gå om intet. Det är svårt som det är. 
 
Beslutsunderlag 
Glasriket – Fördjupad riksintresseutredning -aug 2019 
Följebrev- Glasriket fördjupad riksintresseutredning 2020-02-24 Dnr 436-5420-18 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Emmaboda kommun ställer sig inte bakom och avstyrker därför förslaget till 
att göra hela Glasriket till ett riksintresse för kulturmiljövården. 
 
att framtagen utredning används som ett kunskapsunderlag för de ärenden som 
kan komma att omfattas av 3 kap i Miljöbalken gällande grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. 
____ 
 
Yrkanden 
Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar att i första attsatsen stryks orden ”ställer sig inte 
bakom och” och ”därför” . 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Bo Eddie Rossbols (BA) förslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Bo Eddie Rossbols (BA) förslag. 
____ 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Emmaboda kommun avstyrker förslaget till att göra hela Glasriket till ett 
riksintresse för kulturmiljövården. 
 
att framtagen utredning används som ett kunskapsunderlag för de ärenden som 
kan komma att omfattas av 3 kap i Miljöbalken gällande grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. 
____ 
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§ 60 Dnr KS/2016:315 
 
Blåljusstation/brandstation - inriktning 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 53 att uppdra till Emmaboda 
Fastighets AB, att tillsammans med Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
och Tekniska kontoret inkomma med kostnadsberäkning inkl. skisser enligt 
följande punkter: 
• Nybyggd blåljusstation till en kostnad av maximalt 55 mkr 
• Nybyggd blåljusstation med renoverad ledningscentral i befintlig 

blåljusstation till en kostnad av maximalt 55 mkr 
• Renovering av befintlig blåljusstation med utryckningshall lokaliserad på 

lämplig plats. 
 
Sammanfattning 
För att komma vidare i processen med en ny blåljusstation/brandstation krävs ett 
inriktningsbeslut. Beslutet som togs av fullmäktige 2019-04-29 § 53 var ett 
uppdrag att inkomma med kostnadsberäkningar inkl. skisser enligt de tre möjliga 
inriktningar. Förslaget från de verksamheter som arbetat med uppdraget är ett nytt 
blåljushus inom befintlig kostnadsram enligt fullmäktiges beslut 2019-04-29 § 53. 
 
Beslutsunderlag 
KF 2019-04-29 § 53 Ny blåljusstation_brandstation 
 
Yrkanden 
Johan Jonsson (C) yrkar att inriktningen är att bygga ett nytt blåljushus inom 
befintlig kostnadsram enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 53. 
 
Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) yrkande.  
 
En enig Kommunstyrelse bifaller Johan Jonssons (C) yrkande.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att inriktningen är att bygga ett nytt blåljushus inom befintlig kostnadsram enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 53. 
____ 
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§ 61 Dnr KS/2018:275 
 
Besvarande av Motion – Underlätta för fastighetsägare vid sotning och 
brandskyddskontroll  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktigeledamot Johan Jonsson (C) har inkommit med motion 
gällande att underlätta för fastighetsägare vid sotning och brandskyddskontroll. 
 
Motionen är remitterad till Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås för 
synpunkt och förslag på besvarande av motionen.  
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås synpunkter 
”Räddningstjänsten utgår från Boverkets regler som anser att det är 
fastighetsägaren som bör ha en stege som passar ägarens fastighet. I Boverkets 
byggregler, BBR, finns regler om taksäkerhet för att förebygga fall. Reglerna 
handlar om säkerhet vid byggnadens användning eller drift. 
Taksäkerhetsutrustning behövs, enligt Boverkets byggregler, bara då det finns ett 
fast arbetsställe på taket eller om det för byggnadens användning är nödvändigt att 
ta sig upp på eller förflytta sig på byggnadens tak. 
"Om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt att ta sig upp på ett 
tak och/eller förflytta sig på taket måste det finnas anordningar som gör detta 
säkert. I byggnadens drift och användning ingår inte allmän inspektion av taket 
eller reparationer av det" 
 
Att sotaren och brandskyddskontrollanten skulle ha med sig egen stege för att ta 
sig upp taket är en orimlighet då det är väldigt olika hur den stegen skulle se ut för 
att uppfylla de krav som finns i Boverkets Byggregler. Varje fastighet skall ha fast 
monterad uppstigningsanordning enligt Plan och bygglagen, PBL, om höjden är 
mer än 4 meter. Om det behövs en stege som är länge än 4 meter får den ej vara 
delbar enligt arbetsmiljölagen och det finns ingen möjlighet att transportera en så 
lång stege till kund. 
 
Att sotaren eller brandskyddskontrollanten skulle ha med sig en fyra meter lång 
stege är omöjligt då det krävs minst två - tre personer för att kunna resa stegen på 
ett säkert sätt och det skulle krävas ett större fordon för transporten till fastigheten. 
 
I framtagen arbetsordningen för rengöring (sotning) som entreprenören och 
räddningstjänsten har skrivit under på står det följande att läsa. 
"Fastighetsägarens ansvar för rengöringen(sotning) ska särskilt tillses att:  
Lös markstege, i förekommande fall, finns tillgänglig vid uppstigningstillfället till 
taket " 
Det står alltså att det skall finnas en stege tillgänglig vid uppstigningstillfället, inte 
att den skall vara rest mot taket. 
 
Räddningstjänsten ser inte att det finns något problem för fastighetsägare att 
tillhandahålla en godkänd stege för att kunna ta sig till taket, varken sotaren eller 
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brandskyddskontrollanten har något emot att resa stegen själv bara den finns 
tillgänglig i närheten av uppstigningsstället.” 
 
Beslutsunderlag 
KS_2018_275-Motion Sotare och brandskyddskontrollanter bör ha med egen 
stege 
Svar medborgarförslag stege 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med beaktande av Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås svar avslå 
motionen 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag till 
beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med beaktande av Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås svar avslå 
motionen 
 
att anse motionen som färdigbehandlad.  
____ 
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§ 62 Dnr KS/2020:205 
 
Finansiering av servicebyggnad Badplats/Camping Törestorp 2:2 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med underlag gällande finansiering av 
servicebyggnad Badplats/Camping Törestorp 2:2. 
 
Under 2019 anlades en brand i den gamla servicebyggnaden som totalförstörde 
den. På grund av att försäkringsersättningen hamnar i driftsbudgeten måste hela 
projektet finansieras av investeringspengar. 
 
Förvaltningens roll 
Tekniska har tillsammans med verksamhetsutövaren tagit fram en ny utformning 
av byggnaden. Entreprenaden är påbörjad och det är våra ramavtalsentreprenörer 
som gör jobbet. Byggnaden ska stå färdig i början av maj månad vilket betyder att 
byggnaden nästan är helt färdig. 
 
Vid byggnationen upptäcktes också problem med trekammarbrunnen, fallet var 
inte tillräcklig och den behövde sänkas ner. Med hänsyn till ålder så bytes även 
brunnen ut. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om tilldelningen av investeringsmedel från Kommunfullmäktige uteblir måste 
Teknik & Fritidsnämnden tilldela från sin investeringsbudgetram.  
 
Det kommer innebära att flera planerade åtgärder måste skjutas på framtiden. 
Skulle även tjänsteskrivelsen angående återställningen av omklädningsrummen på  
Emmaboda idrottsplats få avslag innebär det att Teknik & Fritidsnämndens 
budgetram inte kommer att vara tillräcklig för att täcka kostnaderna för båda 
projekten, varav återställning av Idrottsplatsen måste skjutas till minst 2021. 
 
Ekonomi 
Försäkringsersättningen beräknas bli runt 2.000.000:-, från detta belopp kommer 
avskrivningen av den gamla byggnaden belastas. Resterande hamnar i 
driftbudgeten. 
Kostnaden för byggnationen uppgår till: 
2.700.000:- 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 15 
att föreslå Kommunstyrelsen att verka för att ovanstående medel tilldelas av 
Kommunfullmäktige till Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
 
Beslutsunderlag 
Tidplan Vissefjärda 
Planritning Vissefjärda servicehus 
Planritning Vissefjärda miljöhus 
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____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna återuppbyggnad av servicebyggnad vid Törestops camping till ett 
maximalt belopp av 2,7 Mkr samt 
 
att investeringen finansieras genom upplåning. 
_____ 
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§ 63 Dnr KS/2020:207 
 
Finansiering av omklädningsrum Emmaboda idrottsplats 
 
Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med underlag gällande finansiering av 
Omklädningsrum Emmaboda idrottsplats. 
 
I januari i år utbröt en el-brand i en vägg i omklädningsrummen på Emmaboda 
idrottsplats. Skadan blev omfattande då branden startade i teknikrummet. Hela 
fastigheten blev utan värme och vatten, en stor del utan el samt flera rum blev 
brand/rökskadade. 
 
På grund av att försäkringsersättningen hamnar i driftsbudgeten måste hela 
projektet finansieras av investeringspengar. 
 
Förvaltningens roll 
Sanering och rivning är genomförd. Under rivningen upptäcktes att syllen var  
rötskadad då den var ingjuten i betong. Detta behöver åtgärdas vilket innebär att 
ett duschrum måste rivas och återuppbyggas. 
 
Föreningen önskar i samband med återställningen en ändring av planlösningen 
samt en utbyggnad av ytterligare omklädningsrum och förråd. Ska detta göras är 
det ett ypperligt tillfälle i samband med återställningen. 
 
Vi har tagit in kostnadsberäkningar för att enbart återställa byggnaden samt en 
kostnad för att tillgodose föreningens önskningar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om tilldelningen av investeringsmedel från Kommunfullmäktige uteblir måste 
Teknik & Fritidsnämnden tilldela från sin investeringsbudgetram. Det kommer 
innebära att flera planerade åtgärder måste skjutas på framtiden. 
Skulle även tjänsteskrivelsen angående återuppbyggnaden av servicehuset på 
Vissefjärda camping få avslag innebär det att Teknik & Fritidsnämndens 
budgetram inte kommer att vara tillräcklig för att täcka kostnaderna för båda 
projekten, varav återställning av Idrottsplatsen måste skjutas till minst 2021. 
 
Ekonomi 
Försäkringsersättningen beräknas bli runt 2.000.000:-, från detta belopp kommer 
avskrivningen av skadan belasta. Resterande hamnar i driftbudgeten. 
 
Att återställa byggnaden efter branden samt åtgärda skadorna på syllen uppskattas 
till en kostnad på: 2.150.000:- 
För att göra ombyggnaden som föreningen önskar så uppskattas merkostnaden till: 
1.500.000:- 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 16  
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att föreslå Kommunstyrelsen att 'verka för att ovanstående medel för återställning 
tilldelas av Kommunfullmäktige till Tekniska kontoret för ovanstående projekt. 
att föreslå Kommunstyrelsen att verka för att Kommunfullmäktige beslutar om 
avslag av medel för tillbyggnad till Tekniska kontoret för ovanstående projekt, 
med hänvisning till de nuvarande ekonomiska förutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag  
Planritning omklädningsrum befintlig 
Planritning omklädningsrum ombyggnad-tillbyggnad 
TFN 2020-04-22 protokollsutdrag § 16 Omklädningsrum Emmaboda Idrottsplats 
____ 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna återuppbyggnad och ombyggnad av omklädningsrum vid Emmaboda 
idrottsplats till ett maximalt belopp av 3,6 Mkr samt 
att investeringen finansieras genom upplåning. 
____ 
 
Yrkanden 
Sten-Olof yrkar ändring av beslutet till följande lydelse: 
att godkänna återuppbyggnad av omklädningsrum vid Emmaboda idrottsplats till 
ett maximalt belopp av 2,2 Mkr  
 
Johan Jonsson (C), Bo Eddie Rossbol (BA), Jarkko Pekkala (S), Gull-Britt 
Hellborg (KD) och Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Sten-Olof Johanssons 
(M) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag  mot Sten-Olof Johanssons (M) förslag. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Sten-Olof Johanssons (M) förslag. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna återuppbyggnad av omklädningsrum vid Emmaboda idrottsplats till 
ett maximalt belopp av 2,2 Mkr  
 
att investeringen finansieras genom upplåning. 
____ 
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§ 64 Dnr KS/2020:181 
 
Byte av telefonnummer för ökad samverkan 
 
Bakgrund 
Kalmar läns kommuner (förutom Nybro Kommun) och Region Kalmar län har 
tillsammans ett kommunikationsavtal med Telia. I dagsläget är det inte möjligt 
med en samverkan mellan alla avtalsparter, eftersom vi är separerade på tre 
lösningar och med skilda nummerplaner. I dagsläget samverkar Emmaboda, 
Torsås och Kalmar kommuner då de sitter i samma lösning (server). 
 
Avtalets grundstenar är samverkan, effektivisering och gemensam utveckling. För 
att kunna samverka mellan de olika lösningarna måste de integreras med varandra 
och så småningom slås ihop. En förutsättning för integration och sammanslagning 
är en gemensam nummerplan utan krockar på anknytningsnivå (de fem sista 
siffrorna i telefonnumret). Den sammanslagna lösningen leder till ökad 
samverkansmöjlighet, en bättre krisberedskap och en mer robust och redundant 
kommunikationsplattform för alla avtalsparter.  
 
En gemensam lösning möjliggör också en samlad systemförvaltning och 
administration, vilket ger oss möjligheter att kostnadseffektivt möta 
morgondagens digitaliseringsbehov.   
 
Lösningsförslag  
Den föreslagna nummerserien är en ej geografiskt knuten nummerserie 010-
35YXXXX, där varje avtalspart får en egen sammanhängande nummerserie som 
medger utrymme för betydligt fler telefonnummer. I förslaget finns även utrymme 
för Nybro kommun, oavsett om de ingår avtal med Telia eller ej.  
Ett beslut om nummerbyte är det första av tre obligatoriska steg vi behöver göra 
om vi ska förbättra samverkansmöjligheterna mellan alla avtalsparter. 
 
1. En gemensam nummerplan utan nummerkrockar 
2. Uppgradering och sammanslagning av hänvisningssystemen i länet 
3. Ny sammanslagen telefoniplattform 
 
Idag ägs nummerserierna av respektive avtalspart vilket betyder att ett beslut om 
nummerbyte behöver förankras lokalt hos var och en. För varje avtalspart finns två 
alternativ: 
 
Alternativ 1 – Nej till nummerbyte och behålla nuvarande nummer  
Detta innebär att avtalsparten får begränsad möjlighet till samverkan och kommer 
bli kvar i den gamla lösningen som inte integreras med den nya. Beslutet innebär 
begränsad krissamverkan och samarbete kring administration och 
systemförvaltning är inte möjlig utan får skötas av avtalsparten själv.  
 
Alternativ 2 – Ja till nummerbyte  
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Bytet innebär att accepterande avtalsparter på sikt flyttas till ny gemensam lösning 
som är mer redundant och robust än den vi kravställt på och har idag. Den nya 
lösningen möjliggör samverkan inom flertalet områden: 
 
Samtalshantering 
- Att arbeta över gränserna, genom att t.ex. avlasta eller på andra sätt fördela 

inkommande ärendetyper i hänvisningssystem eller telefoniplattform 
- Att kunna jobba i sin egen lösning från valfri avtalspart 

 
Krissamverkan 

- Att vid större händelser ta hand om varandras inkommande samtal 
- Införande av gemensamma nödrutiner vid driftstopp eller akuta händelser som 

vi kan aktivera åt varandra vid behov 
 
Administration och systemförvaltning 

- Mindre personberoende och enklare kompetensspridning 
- Gemensam administration och minskat beroende av leverantör 
- Standardisering och effektivisering av existerande lösningar vilket möjliggör 

automatisering av enklare arbetsuppgifter såväl internt som från leverantör 
- Snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling och implementation av nya 

funktioner för att bättre möta morgondagens digitaliseringsbehov 
 
Nummerbytet, det tekniska/administrativa arbetet medför inga utökade kostnader 
för Emmaboda kommun, de ingår i avtalet. 
Kommunikationsinsatser i samband med nummerändringen står varje  kommun 
för. Det arbete kommer påbörjas ganska omgående efter att beslut tagits då vi vill 
få in det i kanaler som sträcker sig över en längre tid. Kostnaderna för det tas från 
ordinarie budget.  
 
Om vi ska kunna samverka inom länet behöver vi genomföra samtliga förslag (en 
enad nummerplan utan krockar, en gemensam hänvisningsplattform och en 
gemensam telefonilösning) där 010-införandet är en grundförutsättning.  
 
De aktörer som väljer att inte ingå i samarbetet hamnar utanför den gemensamma 
plattformen och kan därmed inte ta del av ovanstående lösningar.   
 
Ledningsforumet bestående av kommunchefer och regiondirektör kom den 31 
januari 2020 överens om att respektive avtalspart måste fatta ett beslut innan den 1 
juni 2020 om man vill vara med i samarbetet kring gemensam nummerplan eller 
ej.   
 
Administrativ chef och IT chef förordar alternativ 2.  
Bytet innebär att accepterande avtalsparter på sikt flyttas till ny gemensam lösning 
som är mer redundant och robust än den vi kravställt på och har idag. Den nya 
lösningen möjliggör samverkan inom flertalet områden.  
 
Handlingar som tillhör ärendet  
KS/2020:181 - Byte av telefonnummer för ökad samverkan 
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Yrkanden  
Sten-Olof yrkar bifall till Kommunstyrelseberedningens förslag  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta alternativ två att byta telefonnummer och utöka möjligheterna till utökad 
samverkan mellan avtalsparterna.  
____ 
 
Martin Henriksson (SD) deltar inte i beslutet.  
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§ 65 Dnr KS/2020:140 
 
Föreningsstöd till föreningar - i anledning av pandemin Coronavirussmitta 
och sjukdomen Covid-19 
 
Bakgrund 
Med anledning av rådande pandemi har många aktörer det extra kämpig. 
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna är viktiga att följa men 
påverkar många aktörer i vårt samhälle.  
 
Kommunens föreningar är sådana aktörer. De är viktiga för kommunen och gör ett 
stort arbete för att möjliggöra för kommunens invånare att utöva sina intressen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har framförts önskemål från föreningar om det är möjligt för kommunen att på 
något sätt kunna stötta föreningar i kommunen som har behov av stöd.  
 
Yrkanden 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen 
undersöka föreningars behov av stöd i anledning av rådande pandemisituation 
med coronavirussmittan.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdrar till kommunchefen undersöka föreningars behov av stöd i anledning 
av rådande pandemisituation med coronavirussmittan.  
____ 
 

 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-05-05 28 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 66 Dnr KS/2015:344 
 
Förlängning av redovisningsperioden för partistöd - i anledning av pandemin 
Coronasmitta och sjukdomen Covid-19 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 128 om regler för kommunalt 
partistöd och om revidering av reglerna för kommunalt partistöd i Emmaboda 
kommun 2016-06-13 § 68. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 150 
att ändra datum för inlämning av redovisning från senast 6 månader till senast 5 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Enligt kommunallagen 4 kap 30-32 §§ ska fullmäktige besluta om partistödets 
omfattning och formerna för det. Beslutet ska innehålla ett krav att det årligen från 
partier som fått partistöd ska lämnas in en skriftlig redovisning. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pandemin Coronasmitta och sjukdomen Covid-19 har flera 
partier framfört svårigheter att hinna genomföra årsstämmor innan de inkommer 
med redovisningen av partistödet.  
Det har framförts önskemål om att senarelägga senaste datum för när 
redovisningen av partistödet ska vara inne.   
Då redovisningen för partistödet enligt kommunallagen 4 kap 31§ 2st. ska ges in 
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång och 
fullmäktiges beslut om senast fem månader är det möjlighet att flytta fram senast 
inlämnat datum en månad.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med anledning av rådande pandemi med Coronavirussmitta och sjukdomen 
Covid-19 förlänga senast inlämningsdatum av redovisning av 2019 års partistöd 
till 30 juni 2020 samt 
 
att beslutet enbart gäller för redovisning av 2019 partistöd därefter gäller tidigare 
beslutade regler kommunalt partistöd i Emmaboda kommun, kommunfullmäktige 
2017-12-18 § 150. 
____ 
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§ 67 Dnr KS/2020:10 
 
Meddelanden 
M6 EFFAB protokoll styrelsemöte 2020-04-02 
M7 KS_2020_64-Arsredovisning Räkenskapsåret 2018-08-23-2019-12-31 signed 
M8 Cirkulär 20_22 Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i 
Bilaga M till AB och HOK 18 2 
M8 Cirkulär 20_22 Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i 
Bilaga M till AB och HOK 18 
M9 Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande 
arbetsbrist m.m. _ Viktig information från SKR (cirkulär 20_23) 
M9 Cirkulär 20_23 Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar 
gällande arbetsbrist m.m. 
M10 Viktig information från SKR (cirkulär) Budgetförutsättningar for aren 2020–2023 1 
M10 Viktig information från SKR (cirkulär) Budgetförutsättningar for aren 2020–2023 
M1 Protokoll styrelse kfkl 200326 signed 
M2 Viktig information från SKR (cirkulär 2018) 2020 ars ekonomiska vårproposition och 
Varandringsbudgeten for ar 2020 
M2 Viktig information från SKR (cirkulär 2018) 
M3 Cirkulär 20_19 Hantering av semester for semesteraret 2020 AKV 200423 
M3 Cirkulär Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av 
semester for semesteraret 2020 
M3 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter på 
avfallsområdet 
M4 Årsredovisning 2019 till styrelsen 
M4 Protokoll styrelsemöte EBA 2020-02-20 
M5 Cirkulär 20_21 Sommarjobb ferieanställning 2020 
M5 Cirkulär viktig information från SKR och Sobona 20_21 Sommarjobb ferieanställning 
2020 
M6 EFFAB protokoll bolagsstämman 2020-04-02 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelandena till protokollet. 
____ 
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