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endast 21 istället för 41 ledamöter efter att partierna kvittat mandaten sinsemellan. 

Utses att justera Hans Ohlsson (M) och Camilla Holgersson (V) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2020-04-30 kl. 08:00 

Underskrifter 
sekreterare 

Paragrafer 28 - 40 

ordförande 
Tommy Persson 

justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA) 

Hans Ohlsson (M)  Camilla Holgersson (V) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 2020-04-27 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-04-30 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-05-22 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 

Christoffer Karlsson 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-04-27  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  N 
3 Sten-Olof Johansson M  N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Charlotte Andersson SD Stefan Marcelius (SD) N 
6 Zeljka Krajinovic S  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  F 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M  F 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S  F 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  F 
15 Jenny Rydberg C  F 
16 Stefan Nyström M  N 
17 Gull-Britt Hellborg KD Torgny Karlsson (KD) N 
18 Marie-Louise Eddegård S  N  
19 Lars-Olof Karlsson -  F 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  F 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  F 
23 Ann Helene Jonsson M  F 
24 Kickie Norrby S  N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Bo Mårtensson (SD) N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  F 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  F 
31 Flemming Jörgensen S  F 
32 Stig-Ove Andersson S  F 
33 Mats Bjartling BA  F 
34 Bo Häggbring SD  F 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M  F 
37 Simon Petersson S  F 
38 Camilla Holgersson V  N 
39 Gullvi Dahllöf S  F 
40 Göran Andersson C  F 
41 Günter Villman M  F 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2020-04-27  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
  
§ 28 Kommunrevisorerna informerar  
§ 29 Besvarande av Medborgarförslag – Gör om övergiven bollplan i  
 Vissefjärda till nyttopark 
§ 30 Besvarande av Motion – aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
§ 31 Besvarande av Motion – Ge bättre förutsättningar för kommunjägare vid 

vildsvinsjakt 
§ 32 Årsredovisning 2019 Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
§ 33 Förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 

§ 34 Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel – 2020 

§ 35 Motioner och Medborgarförslag - balansrapporter  
§ 36 Ändring av investering gällande Solgläntan 
§ 37 Inkomna Medborgarförslag och Motioner 
§ 38  Avsägelse av uppdrag från Inger Bark-Lagergren (MP) som ordinarie  
 ledamot i Möjligheternas Hus AB för mandatperioden 2019-2022 
§ 39 Fyllnadsval av Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i Möjligheternas  
 hus AB efter Inger Bark-Lagergren (MP) fram till och med bolagsstämma  
 2023 
§ 40  Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr KS/2020:84 
 
Kommunrevisorerna informerar  
Ingen information ges. Kommunrevisorernas ordförande Per Sigvardsson har 
meddelat att de inte kommer närvara vid dagens sammanträde.  
Med anledning av rådande pandemi coronavirussmitta och sjukdomen Covid-19 
begränsar fullmäktiga antalet närvarande ledamöter genom överenskommelse om 
kvittningsmodell.  
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 29 Dnr KS/2019:394 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Gör om övergiven bollplan i Vissefjärda 
till nyttopark 
 
Sammanfattning  
Medborgarförslag har inkommit 2019-11-01 med förslaget att den övergivna 
bollplanen bakom gruppboendet ”Grönvägen” i Vissefjärda görs om till en 
nyttopark.  
 
Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Teknik- och fritidsnämndens synpunkter 
”Den så kallade fotbollsplanen är en grönyta som körs med slaghack 1-2 gånger 
per år och används inte till något annat än just grönyta på grund av alla 
vildsvinsskador.  
Om de kan utforma någon form av intresseförening tillsammans med 
samhällsföreningen och det gynnar det allmänna intresset så är förslaget bra.  
Området kan skapa fritidsintresse utan någon kostnad för kommunen.  
Konsekvensbeskrivning 
Positivt förslag med tanke på att ytan kommer till användning. Negativt om det 
drar till sig ännu mera vildsvin till området med omnejd.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gör om bollplanen  i Vissefjärda till nyttopark 
Bilaga 1. Nyttopark i Vissefjärda 
TFN 2020-03-04 protokollsutrdag § 9 Remiss-medborgarförslag gör om övergiven 
bollplan i Vissefjärda till nyttopark 
TFN 2020-03-04 bilagor § 9 medborgarförslag gör om övergiven bollplan i 
Vissefjärda till nyttopark 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-03-04 § 9  
att bevilja förslaget under förutsättning att: 
- Den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad 
- Verksamheten är en del av samhällsföreningen (sektion) med uttalad 

kontaktperson 
- En avvecklingsplan kan presenteras 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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att i enlighet med Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-03-04 § 9 bevilja  
Medborgarförslag att göra om övergiven bollplan i Vissefjärda till nyttopark under 
förutsättning att: 
- Den är tillgänglig för allmänheten utan kostnad 
- Verksamheten är en del av samhällsföreningen (sektion) med uttalad 

kontaktperson 
- En avvecklingsplan kan presenteras 
 
att anse medborgarförslaget färdigbehandlat.  
____ 
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§ 30 Dnr KS/2019:365 
 
Besvarande av Motion – aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
 
Sammanfattning  
Motion har inkommit 2019-10-07 med förslag  
att Emmaboda kommun beslutar att för egen del, men gärna tillsammans med 
andra kommuner i närområdet och andra intressenter, ta fram ett program, som 
syftar till att arbeta proaktivt mot den psykiska ohälsan i vår kommun samt  
verka för att skolhälsovården i Emmaboda kommun har screening av elevers 
psykiska hälsa som en del av hälsokontrollen som genomförs i ordinarie 
hälsoundersökningar 
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande. 
 
Nämndernas gemensamma synpunkter 
Motionen inbegriper en kommunövergripande frågeställning vilket kan ses som en 
uppgift för en folkhälsosamordnare i ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med. Detta då det uppdraget omfattar alla kommuninvånare som är berörda av 
psykisk ohälsa. Alla invånare har inte koppling till Bildnings- och 
Socialnämndens verksamheter. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
har svarat utifrån deras verksamheter vad gäller de förebyggande, främjande och 
åtgärdande insatser som görs gemensamt såväl som var för sig i respektive 
verksamheter.  
 
Det genomförs screening, kartläggningar, förebyggande och åtgärdande insatser 
för de yngre samhällsmedborgarna idag. Arbetet riktar sig mest till barn och unga 
från förskola till gymnasiet men kartläggning sker även i vuxenutbildningarna. 
Inom elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården) genomförs årligen 
hälsosamtal med eleverna från förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 6, 
årskurs 8 samt årskurs 1 på gymnasiet.  
 
Det som har framkommit är att insatser i arbetet mot psykisk ohälsa inte finns i 
någon större utsträckning till vuxna och äldre brukare i kommunen. Om det finns 
riktade insatser till de vuxna i kommunen som inte har kontakt med socialtjänst 
eller äldreomsorg är okänt. Här behövs det ytterligare information och eventuellt 
en plan för det fortsatta arbetet för att öka den psykiska hälsan. Detta uppdrag bör 
ligga på kommunövergripande nivå.  
Det är av största vikt att arbeta drogförebyggande, främjande och 
åtgärdande på kommunövergripande plan riktat till både vuxna och barn, 
detta eftersom missbruk och/eller psykisk ohälsa påverkar både den enskilde 
brukaren och barn som finns i den vuxnes närhet. Idag finns inget aktivt 
kommunövergripande arbete i dessa frågor, då folkhälsosamordnartjänsten 
är vakant i dagsläget.  
Bildnings- och socialförvaltningarna vill uppmärksamma att en folkhälsosam-
ordnartjänst är viktig för det kommunövergripande arbetet i kommunen, i 
synnerhet gällande att arbeta proaktivt mot psykisk ohälsa hos enskilda i 
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kommunen som inte har bistånd eller i övrigt har någon kontakt med omnämnda 
förvaltningar i kommunen. 
Den viktigaste utgångspunkten för Emmaboda kommuns arbete med att motverka 
psykisk ohälsa är att aktivt delta i och bidra till att driva på arbetet inom ramen för 
den samverkan inom vården som sker tillsammans med Region Kalmar län och 
övriga kommuner i länet. Denna samverkan benämns som ”Länsgemensam 
ledning i samverkan” och omfattar socialtjänst, angränsande områden inom hälso- 
och sjukvården, samt skolan. Målsättningen är att samtliga som ingår i samarbetet 
ska långsiktigt förses med praktiskt verksamhetsstöd och utveckla sina arbetssätt. 
Mer konkret innebär det här att det är inom ramen för detta samarbete som 
överenskommelser, praktiska anvisningar och handlingsplaner tillsammans arbetas 
fram regelbundet av samtliga inblandade parter på flera viktiga områden. 
Däribland området psykisk ohälsa. 
Det är viktigt att sätta fokus på detta angelägna område. Genom att arbeta fram 
svaret, på motionen Aktivt arbete kring psykisk ohälsa, har en sammanställning 
arbetats fram, över vad bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redan gör 
och vad man behöver bli bättre på.  
Det upplägg som finns idag verkar redan i motionens anda och det är därför som 
bildnings- och  socialförvaltningarna föreslår bildnings- och socialnämnderna 
besluta att anta detta svar som sitt eget och föreslå att motionen anses besvarad. 
____ 

 
Beslutsunderlag 

• Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa  
• BIN 2020-02-13 § 6 Remiss - Motion angående aktivt arbete kring psykisk 

ohälsa 
• SN 2020-02-19 § 13 - Remissvar - Motion - Aktivt arbete kring psykisk 

ohälsa 
• Remissvar – Motion angående aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
• Sammanställning –  Bildnings- och socialförvaltningarnas arbete kring 

psykisk ohälsa 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-02-13 § 6  
att göra tillägget av ordet ”screening” före ordet ”kartläggning i andra stycket i 
remissvaret 
att med denna ändring ta remissvaret som sitt eget  
att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anser motionen 
Aktivt arbete kring psykisk ohälsa som besvarad. 
 
Socialnämnden beslutade 2020-02-19 § 13 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet gällande 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbetet med psykisk ohälsa 
att anta, bildnings- och socialförvaltningens svar gällande – Aktivt arbete mot 
psykisk ohälsa, och betrakta det som sitt eget 
att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anser motionen 
Aktivt arbete kring psykisk ohälsa som besvarad. 
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____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet gällande 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbetet med psykisk ohälsa 
 
att göra tillägget av ordet ”screening” före ordet ”kartläggning i andra stycket i 
remissvaret 
 
att som eget yttrande anta, bildnings- och socialförvaltningens svar gällande 
Motion  – Aktivt arbete mot psykisk ohälsa samt  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 31 Dnr KS/2019:364 
 
Besvarande av Motion – Ge bättre förutsättningar för kommunjägare vid 
vildsvinsjakt 
 
Sammanfattning  
Motion har inkommit 2019-10-04 med förslag att ge kommunjägare bättre 
förutsättningar vid vildsvinsjakt.  
Förslag för att förbättra förutsättningarna är: 
• Att se över ersättningsnivåerna vid skyddsjakt som kommunjägare utför åt 

kommunen. 
• Att undersöka möjligheten att kommunen köper in mörkersikten som kan 

utlånas till kommunjägare vid behov 
• Att kommunen köper in mobila jakttorn för utlåning till kommunjägare att 

använda när vildsvinsjakt ska genomföras i kommunens tätorter 
• Att se över om vi har kommunjägare i tillräcklig omfattning som kan och får 

genomföra skyddsjakt inom tätbebyggt område 
• Att det finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida vart man ska vända sig 

i frågor kring skyddsjakt i kommunens tätorter 
 
Motionen är remitterad till Bygg- och miljönämnden för yttrande.  
 
Bygg- och miljöenhetens synpunkter  
Att se över ersättningsnivåerna vid skyddsjakt som kommunjägare utför åt 
kommunen. 
Bygg- och miljönämnden tog 2017-02-14 BMN §21 beslut om arbetsrutiner och 
ersättning vid skyddsjakt. Dessa rutiner och ersättningsnivåer togs fram 
gemensamt tillsammans med skyddsjägarna. Detta beslut är fortfarande aktuellt. 
 
Att undersöka möjligheten att kommunen köper in mörkersikten som kan 
utlånas till kommunjägare vid behov. 
Mörkersikten får endast användas vid öppen terräng eller vid åtelplatser enligt 
jaktförordningen. Enligt uppgift har skyddsjägarna redan idag egna mörkersikten 
på sina vapen. 
 
Att kommunen köper in mobila jakttorn för utlåning tillkommunjägare att 
använda när vildsvinsjakt ska genomföras i kommunens tätorter.  
Problemet är att grisarna ej återkommer regelbundet, de kan visa sig en kväll för 
att sedan inte återkomma på kanske två till tre veckor.  
 
Då grisarna är skygga för ny uppsatt utrustning behöver utrustningen finnas på 
samma ställe en tid för att grisarna ska vänja sig, risken finns då för skadegörelse, 
att tornen stjäls samt att de finns tillgängligt för lekande barn.  
 
Ett ökat samarbete, en dialog mellan kommunjägare och jaktlagen utanför 
tätorterna är ett önskemål som kommer att förbättras.  
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Samtal har förts med en annan kommun som tillhandahåller mobila jakttorn till 
kommunjägare. Förutsättningarna ser helt annorlunda ut mellan den kommunen 
och vår kommun. Den kommunen har en väldigt stor öppen terräng inne i tätorten 
som grisarna håller till i. Kommunen kan då ha tornen uppsatta för en längre tid.  
Runt tätorterna, utanför detaljplanelagt område i Emmaboda kommun är det andra 
markägare som har jakträtten och på de markerna får kommunjägarna ej jaga.  
 
Att se över om vi har kommunjägare i tillräcklig omfattning som kan och får 
genomföra skyddsjakt inom tätbebyggt område  
Det finns idag 5 skyddsjägare med tillstånd av polisen som får avlossaskott inom 
detaljplanelagt område, bygg- och miljöenheten bedömer att det i dagsläget är 
tillräckligt. Skulle det visa sig att ett ökat behov uppstår av skyddsjägare får vi på 
bygg- och miljöenheten söka tillstånd för flerskyddsjägare. 
 
Att det finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida vart man ska vända 
sig i frågor kring skyddsjakt i kommunens tätorter 
Kommunjägarnas kontaktuppgifter ska ej finnas tillgängligt på kommunens 
hemsida, enligt önskemål från jägarna själva. All kontakt ska ske genom 
kommunen. Det finns redan idag information på kommunenshemsida hur man 
som fastighetsägare skyddar sin trädgård mot vildsvin. 
 
Sammanfattning av Bygg- och miljönämndens synpunkter 
Frågorna i remissen har diskuterats med kommunjägarna. Då vildsvin ska avlivas 
av klass 1vapen, får någon tullning av säkerheten aldrig någonsin ske. En kula kan 
gå flera kilometer långt och risken finns för rikoschetter.  
 
Fastighetsägare i tätorterna får vidtaga egna åtgärder för att säkra upp sin trädgård 
och därmed förhindrar att grisarna kommer in i trädgårdarna. Vildsvin trivs där det 
finns lättillgänglig föda. Viktigt är att inte låta fallfrukt ligga kvar på gräsmattan 
eller att fallfrukt och trädgårdsavfall tippas i närliggande skogspartier. Denna 
hantering lockar in vildsvinen i tätorterna.  
 
Vildsvin är besvärliga att jaga och problem med vildsvin finns överallt. 
Trafikolyckor ökar, lantbrukare/skogsägare får sina marker uppbökade och 
förstörda. Detta problem måste lösas med andra gemensamma förebyggande 
jaktinsatser utanför tätorterna. Detta problem är inget våra kommunjägare kan lösa 
inom detaljplanelagt område.  
 
Beslutsunderlag 
KS_2019_364-Motion ge kommunjägare bättre förutsättningar vid vildsvinsjakt 
2020-02-17 BMN § 13 
Arbetsrutiner och ersättning vid skyddsjakt BMN § 21 2017-02-14  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-02-17 § 13 
att ta detta yttrande som sitt eget och skicka det till kommunledningskontoret.  
____ 
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Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i enlighet med  Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-17 § 13 som eget 
yttrande besvara Motion att ge bättre förutsättningar för kommunjägare vid 
vildsvinsjakt  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
 
Yrkanden 
Stefan Marcelius (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att i enlighet med  Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-17 § 13 som eget 
yttrande besvara Motion att ge bättre förutsättningar för kommunjägare vid 
vildsvinsjakt  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 32 Dnr KS/2020:187 
 
Årsredovisning 2019 Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
 
Sammanfattning  
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är ett kommunalförbund med enbart 
en förbunds-styrelse som beslutande organ. När ett kommunalförbund saknar 
fullmäktige, måste medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla 
årsredovisningen. Av denna anledning efterfrågar Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda Torsås att kommunfullmäktige behandlar Räddningstjänstförbundets 
årsredovisning 1 januari - 31 december 2019.  
Resultatet för 2019 uppgick till -444 tkr, vilket är -759 tkr sämre än budget och 
det uppfyller därmed inte balanskravet. Den största negativa avvikelsen står 
personalkostnader för och här är det framför allt deltidsbrandmännen som kostat 
mer än budgeterat. Dels beror avvikelsen på de nya ersättningsnivåerna i RiB19-
avtalet och dels har budgeten inte tagit höjd för kostnaderna som de nya 
utbildningskraven för deltidsbrandmännen inneburit. 
En balanskravsavstämning har gjorts och minusresultatet kan täckas genom 
budgetöverskott. Budget 2020 är 980 tkr och balanskravsresultatet är -924 tkr  
 
Revisorerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås kommer lämna 
revisionsberättelse avseende årsredovisning 2019 inför Kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.                                                                                                                                 
Årsredovisning Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2019  
 
Yrkanden  
Bo Sunesson (C) yrkar  
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
____  
  
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen  
  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
  
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att fastställa årsredovisning 1 januari - 31 december 2019 för 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.  
 
att bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 ____  
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Johan Jonsson (C), Maria Ixcot Nilsson (S), Sten-Olof Johansson (M), Anja 
Karlsson Granlund (BA) och  Per Adolfsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet.  
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§ 33 Dnr KS/2020:188 
 
Förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) 
 
Sammanfattning  
Räddningstjänstförebundet har inkommit med förlag till förändring av taxor för 
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 
Den taxekonstruktion som kommunen har idag täcker inte de kostnader som 
organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen 
inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LSBE utan kan välja att helt eller delvis 
skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att verksamheten till större 
del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och avgifterna 
höjas.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll200302  
Tjänsteskrivelse förändring av tillsyn och tillståndstaxa LSO och LBE RFET 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta förändring av taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
samt 
 
att de nya taxorna börjar gälla från och med den 1 maj 2020. 
____ 
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§ 34 Dnr KS/2020:123 
 
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel - 2020 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har inkommit med förslag på nya avgifter gällande 
kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria 
läkemedel  
Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun beslutade 2017-12-18 att anta 
avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel samt att följa Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
Socialnämnd och Kommunfullmäktige informeras årligen om ändringar 
avseende dessa avgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens alkoholhandläggare har inkommit med avgiftsändringar, enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), gällande handläggning utifrån 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 2020. 
 
Beslutsunderlag 
SN § 12 - Avgifter för kommunens arbete enligt AL, TL och Lagen om 
receptfria läkemedel 2020  
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel 2020 

 
Socialnämnden beslutade 2020-02-19 § 12  
att med kännedom lägga avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel, till protokollet,  
att översända avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) 
angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria 
läkemedel till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna nya Avgifter för kommunens arbete enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel - 2020 till 
protokollet. Avgiftsändringen beräknas utifrån Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). 
____ 
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§ 35 Dnr KS/2020:6 
 
Motioner och Medborgarförslag - balansrapporter  
 
Sammanfattning  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall en balansrapport över motioner 
och medborgarförslagen som inte slutförts redovisas vid kommunfullmäktige. 
En ny förteckning över ej slutligt behandlade motioner och medborgarförslag har 
sammanställts.  
Vidare finns redovisning om beredningsläget för motioner och medborgarförslag 
äldre än ett år.  
 
Antal inkomna Medborgarförslag 2013 till och med 2020-02-28 
2013: 16 st. Alla besvarade. 
 
2014: 17 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st.  Alla besvarade. 
 
2016: 12 st. Ett medborgarförslag, Dnr KS/2016:418, innehåller uppdrag 

från kommunfullmäktige 2017-12-18 § 141 till Tekniska 
kontoret  
att tillsammans med Bildningsförvaltningen utforma det 
slutgiltiga ombyggnadsbehovet för bibliotekets verksamhet, 
att tillsammans med Bildningsförvaltningen och kommunens 
säkerhetsansvarige diskutera vidare och utvärderas kring 
säkerhetsaspekten vid gamla Boda skola,  
att Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att iordningställa 
skolområdet i Boda glasbruk. 

 
2017: 12 st. Alla besvarade. 

1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 
 
2018: 6 st. Ett ej besvarat. Inväntar mätningsrapport från TFN. 

Dnr KS/2018:32 innehåller uppdrag från kommunfullmäktige 
2018-06-18 § 71 till Bildningschefen 
att ta fram underlag för kostnaden som underlag vid 
budgethanteringen. 
att förslaget hanteras vidare i kommande budgethantering. 
Dnr KS/2018:134 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige 2018-06-18 § 68 till Teknik- och 
fritidsnämnd  
att verkställa förslagen enligt förslagen. 

2019: 6 st. 4 Ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
1 medborgarförslag makulerat av insändaren. 

 
2020:  1 Ej besvarad 
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Antal inkomna Motioner 2013 till och med 2020-02-28 
2013: 15 st.  Alla besvarade 
 
2014:10 st. Alla besvarade. 
 
2015: 10 st. Alla besvarade. 
 
2016: 7 st. Alla besvarade 
 
2017: 9 st. Alla besvarade.  

Dnr KS/2017:442 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till kommunchef, § 90. 
Dnr KS/2017:447 innehåller uppdrag från 
kommunfullmäktige till TFN, § 91 

 
2018: 11 st. 3 ej besvarade. 1 återremiss till Energi. 
 
2019:   6 st. 6 ej besvarade. Finns tid att besvara inom ett år. 
 
2020:   1 st. 1 ej besvarad. Finns tid att besvara inom ett år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - balansrapport per den 28 februari 2020 
Motion – balansrapport per den 28 februari 2020 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att anteckna anmälan av kommunfullmäktige ej slutligt behandlade motioner och 
medborgarförslag per 2020-02-28 till protokollet. 
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§ 36 Dnr KS/2020:202 
 
Ändring av investering gällande Solgläntan 
 
Bakgrund 
Tekniska kontoret har fått i uppgift av Kommunfullmäktige att renovera 
Solgläntan för en budget på 2.000.000:-. 
 
Förvaltningens roll 
Tekniska har inventerat fastighetens skick och system. De åtgärder som behövs 
göras för att få en lokal anpassad till dagens krav och dagens verksamhet har 
kostnadsbedömts. Vi har även tittat på 2 alternativa lösningar enligt nedan: 
 
Renovering: 
Driftkostnaderna på befintliga byggnader är höga. Gymnastiksalen är kommunens 
största förbrukare i kWh per kvm. Många ytor som är svårutnyttjade och 
byggnaden är inte gjord för hur man bedriver verksamhet idag. 
 
För att till viss del sänka värmeförbrukningen separerar vi värmesystemen i de två 
byggnaderna och sänker grundvärmen i gymnastiksalen. Värmesystemet kopplas 
sedan mot bokningssystemet för att höja temperaturen innan bokningarna. 
Förskolan får bergvärme och gymnastiksalen får en elpanna. 
 
På förskolan byts samtliga fönster till aluminiumklädda 3-glas, ny ventilation 
installeras med FTX, nytt plockundertak för att dölja installationer och få en bra 
akustik i lokalen. Planlösningen ändras så vi får en bra disposition av ytorna. 
Ytskikten renoveras, belysning byts ut till LED, elanläggning uppdateras med 
JFB, jord och petskydd. Toaletter renoveras och rörledningar byts efter behov. 
 
Övervåningen omfattas inte av renoveringen utom för fönsterbyte och ventilation. 
 
En renovering i en så gammal byggnad medför vissa risker. Stor risk för att vid 
rivning upptäcks asbest i lim eller ventilationskanaler, PCB i fogar/kitt. Det har 
inte gjorts någon miljöinventering av byggnaden varav inga kostnader för detta är 
medräknat i kalkylen vilket medför en stor risk för att budgeten övertrasseras. 
 
Moduler: 
Tekniska har i samförstånd med Bildning tittat på en eventuell modullösning.  
Marknaden för begagnade moduler är fördelaktig idag och lokalerna blir mer 
ändamålsenliga samtidigt som man sänker driftkostnaderna avsevärt. Detta bygger 
på att befintliga byggnader rivs. 
 
Lokalerna blir i ett plan och föreslagen placering är den gamla grusplanen med 
parkering och entré från Vallmovägen. 
 
Nybyggnation: 
Det har förts diskussioner tidigare om nybygge varav vi även vill presentera det 
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som ett alternativ. Fördelarna är en byggnad optimal för verksamheten, låga 
driftkostnader samt underhållsbehovet på sikt blir lägre då vi har möjlighet att 
välja vilka material vi bygger med. 
 
Lokalerna blir i ett plan och föreslagen placering är den gamla grusplanen med 
parkering och entré från Vallmovägen. Ska det långsiktigt vara en förskola i 
Eriksmåla och med tanke på målet om en ökad befolkning till 2032 är detta det 
mest lämpliga valet för en långsiktig lösning. 
 
Alternativ till rivning: 
Detaljplanen tillåter bostäder varav byggnaden som idag inrymmer förskolan kan 
säljas som en bostad och endast gymnastiksal rivs. Detta utökar antalet bostäder 
på orten i linje med Kommunens mål med 11.000 invånare 2032.  
 
Bostadens närhet till förskolan anses inte medföra någon förändring från dagens 
situation då det redan ligger bostäder i direkt anslutning till förskolan. Detta skulle 
påverka både lösningen för moduler och nybyggnation positivt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Renovering:  
Ska befintliga byggnader behållas och underhållas bör följande beaktas: 
• Gymnastiksalen uppfyller ej minimikraven på ventilation. Ca 500.000:-. 
• Omklädningsrummen i gymnastiksalen har så bristfälligt tätskikt att 

vattenskador är oundvikliga. Det förekommer även asbest som måste saneras 
vid en renovering. Ca 300.000:-. 

 
Ovanstående kostnader är inte med i kalkylen för renovering av förskolan. 
Ska befintlig byggnad renoveras bör budgeten utökas enligt ny beräkning samt att 
ovanstående brister bör åtgärdas i gymnastiksalen. 
 
Moduler: 
Beroende på kvalité är det osäkert hur lång tid man kan nyttja modulerna på lång 
sikt. Även en oproportionerlig ökning av underhållskostnader. 
 
Nybygge: 
En eventuell minskning av barnunderlaget i orten kan vara en risk som bör beaktas 
i beslutet. Dock kan byggnaden med ganska enkla medel göras om till bostäder, 
detta i enlighet med detaljplan. 
 
Ekonomi 
De åtgärder Tekniska kontoret ser som nödvändiga för att bedriva verksamheten 
ryms inte inom den budget som är tilldelad. 
Se bifogad LCC-kalkyl. 
 
Sammanfattning 
Tekniska kontoret har fått i uppgift att renovera Solgläntan för en kostnad på 
2.000.000:-. Vi anser inte att det är möjligt att genomföra det inom budgetramen 
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om vi ska ha en ändamålsenlig lokal. Vi rekommenderar att inriktningen på 
projektet blir nybyggnation av förskola, rivning av gymnastiksal samt försäljning 
av befintlig förskolelokal som bostad. Detta med hänvisning till totalkostnader 
under hela byggnadens livstid. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-22 § 17 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta att välja ett av 
de presenterade förslagen för förskolans lokaler i Eriksmåla. 
 
Beslutsunderlag 
TFN 2020-04-22 protokollsutdrag § 17 Eriksmåla förskola – Solgläntan 
LCC-kalkyl 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
Förslag till beslut saknas.  
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 27 april 2020 
Johan Jonsson (C) yrkar  
att med upphävande av tidigare beslut om renovering av förskolan i Eriksmåla 
(KF 2019-11-25 § 122) beslutar att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att 
bygga ny förskola i Eriksmåla. 
att delegera till Kommunstyrelsen att slutligen godkänna eller avslå Teknik- och 
Fritidsnämndens kostnadsram för projektet. 
att Teknik- och Fritidsnämnden uppdras arbeta för en avveckling av den befintliga 
skolbyggnaden och gymnastiksalen genom försäljning och eller rivning. 
att projektet finansieras genom upplåning.  
 
Hugo Kjellin, fastighetschef, föredrar ärendet.  
 
Maria Ixcot Nilssons (S) yrkar bifall till alla att satser förutom att sats nummer tre 
och yrkar ändring av tredje att satsen med följande: att teknik och fritidsnämnden 
får i uppdrag att utreda nuvarande fastigheters framtid i en process som inkluderar 
medborgardialog.  
 
Sten-Olof Johansson (M) bifaller inte Maria Ixcot Nilsson (S) yrkande utan anser 
att dialogen ska föras genom bygderådet.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande. 
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Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) yrkande men framför 
samtidigt att han anser processen kring ny förskola gått för fort. 
 
Jenny Rydberg (C) yrkar bifall till Johan Jonsson (C) yrkande.  
 
Proposition 
Johan Jonsson (C) yrkande mot avslag 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Jonssons (C) förslag. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande mot avslag av det samma. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen avslagit Maria Ixcot Nilssons (S) 
ändringsyrkande.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med upphävande av tidigare beslut om renovering av förskolan i Eriksmåla 
(KF 2019-11-25 § 122) beslutar att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att 
bygga ny förskola i Eriksmåla 
 
att delegera till Kommunstyrelsen att slutligen godkänna eller avslå Teknik- och 
Fritidsnämndens kostnadsram för projektet 
 
att Teknik- och Fritidsnämnden uppdras arbeta för en avveckling av den befintliga 
skolbyggnaden och gymnastiksalen genom försäljning och eller rivning 
 
att projektet finansieras genom upplåning.  
____ 
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 27 april 2020 
Johan Jonsson (C) och Bo Sunesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av tredje att satsen med följande tillägg:  
i en process som inkluderar medborgardialog.  
 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilsson (S) ändringsyrkande. 
 
Proposition 
Maria Ixcot Nilsson (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit Maria Ixcot Nilssons (S) 
tilläggsyrkande. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
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att med upphävande av tidigare beslut om renovering av förskolan i Eriksmåla 
(KF 2019-11-25 § 122) beslutar att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att 
bygga ny förskola i Eriksmåla 
 
att delegera till Kommunstyrelsen att slutligen godkänna eller avslå Teknik- och 
Fritidsnämndens kostnadsram för projektet 
 
att Teknik- och Fritidsnämnden uppdras arbeta för en avveckling av den befintliga 
skolbyggnaden och gymnastiksalen genom försäljning och eller rivning i en 
process som inkluderar medborgardialog 
 
att projektet finansieras genom upplåning.  
____ 
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§ 37 Dnr KS/2020:xx 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Inga nya medborgarförslag eller motioner har inkommit till kommunen. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 38 Dnr KS/2020:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Inger Bark-Lagergren (MP) som ordinarie 
ledamot i Möjligheternas Hus AB för mandatperioden 2019-2022  
 
Inger Bark-Lagergren (MP) har kommit in med en begäran om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som  
- Ordinarie ledamot i Möjligheternas Hus AB  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Inger Bark-Lagergren (MP) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
Möjligheternas Hus AB  
____ 
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§ 39 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i Möjligheternas hus 
AB efter Inger Bark-Lagergren (MP) fram till och med bolagsstämma 2023 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som ersättare i Möjligheternas 
hus AB efter Inger Bark-Lagergren (MP). 
 
Förslag 
Jarkko Pekkala (S) föreslår följande val: 
 
Ingmarie Söderblom (MP) som  
- ersättare i Möjligheternas hus AB  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att välja 
Ingmarie Söderblom (MP) som ersättare i Möjligheternas hus AB efter Inger 
Bark-Lagergren (MP). 
____ 
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§ 40 Dnr KS/2020:9 
 
Frågor och svar vid Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigeledamot Stefan Marcelius (SD) ställer frågan om när 
kommunens kostpolicy ska revideras. Revideringen ska göras minst en gång under 
varje mandatperiod.  
 
Kostpolicyn reviderades av kommunfullmäktige 2017-039-25 § 99. Nytt uppdrag 
till Teknik- och fritidsnämnden att se över policyn kommer att göras under 2021. 
____ 
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