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Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2021-04-26, kl. 18:00 – 19:30 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anders Svensson kommunchef 
 

Tema  
  
Utses att justera Karin Rask (C) och Gunvor Karlsson (S) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2021-04-30 kl. 08:00 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 53 - 64 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Karin Rask (C)  Gunvor Karlsson (S)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Nämnd/styrelse 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2021-04-26   
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-04-30 Datum för anslags  
nedtagande 

2021-05-22 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift   

Christoffer Karlsson 
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Närvaroförteckning 
 Ledamot  Tjänstgörande ersättare Närvaro 
1 Maria Ixcot Nilsson S  N 
2 Bo Sunesson C  N 
3 Sten-Olof Johansson M  N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Stefan Marcelius SD  N 
6 Zeljka Krajinovic S Camilla Johansson N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  N 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M  N 
11 Martin Henriksson SD  N 
12 Annika Karlsson S  N 
13 Jarkko Pekkala S  N 
14 Nicke Grozdanovski V  N 
15 Jenny Rydberg C  N 
16 Stefan Nyström M  N 
17 Gull-Britt Hellborg KD  N 
18 Marie-Louise Eddegård S  N  
19 Bo Mårtensson SD  N 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  N 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M Emma Åhlander Hansson N 
24 Kickie Norrby S  N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Olle Bertilsson N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N §§ 55-64 
31 Flemming Jörgensen S Eva-Lena Gotthardsson N 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling -  N 
34 Bo Häggbring SD  F 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M  N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  F 
39 Gullvi Dahllöf S  N 
40 Göran Andersson C  N 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
  
§ 53 Kommunrevisorerna informerar  
§ 54 Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar 
§ 55 Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete med krisberedskap  
 2019 - 2022  
§ 56 Besvarande av Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna 
 på nya parkeringen vid läkarstationen 
§ 57 Besvarande av Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs  
 enskilda vägar 
§ 58 Nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden 
§ 59 Extra investering 2021, utifrån årsredovisning 2020 
§ 60 Försäljning av fastighet Södra Målatorp 1:56 
§ 61 Reviderande stadgar för Emmaboda kommuns kulturstipendium –  
 inrättande av ett särskilt ungdomsstipendium 
§ 62 Inkomna Medborgarförslag och Motioner 
§ 63 Fyllnadsval av Johan Karlsson (SD) som ersättare i Kommunstyrelsen  
 efter Charlotte Andersson (SD) för mandatperioden 2019-2022 
§ 64 Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
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§ 53 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
 
Ingen redovisning gjordes 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 54 Dnr KS/2021:173 
 
Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommuns nuvarande upphandlings och inköpspolicy är antagen i 
Kommunfullmäktige 2012-04-23 § 33 med en mindre revidering 2017-10-30 § 
134. Policyn är i behov av revidering med utgångspunkt hur upphandling och 
inköp ska göras i Emmaboda kommun. Både utifrån Lagen om offentlig 
upphandling, men också utifrån de politiska mål som Kommunfullmäktige fattar. 
Ärendets beredning 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har skrivit fram förslag till policy 
med tillhörande tillämpningsanvisningar. Koncerngruppen har fått lämna 
synpunkter på dokumenten. 
 
Förvaltningens roll 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att ta fram policydokument. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen i koncernen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Säkerställa att upphandling och inköp görs på det sätt som Lagen om offentlig 
upphandling kräver men också att få ett likartat arbetssätt i hela koncernen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande policy gäller inte i vissa delar, ny är framtagen för att säkerställa att 
upphandling och inköp görs på rätt sätt. Policyn är kortfattad och ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Tillämpningsanvisningarna beskriver hur vårt arbetssätt ska 
vara och kan behöva revideras oftare varför den endast ska behöva tas upp i 
kommunstyrelsen om behov av revidering uppstår. 
 
Beslutsunderlag 
Policy med tillämpningsanvisningar 
Tjänsteskrivelse 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar 
____ 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-04-13 
Simon Petersson (S) yrkar ändring i stycket under rubriken Hållbar utveckling 
med följande: 
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rubriken Hållbar utveckling ändras till Hållbar upphandling.  
Text ändras till: 
Vid all upphandling ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara 
miljökrav vilka ska syfta till att uppnå Emmaboda kommuns uppsatta miljömål. 
Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska entreprenör vidta åtgärder så att 
gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. I de allra flesta fall betyder detta 
att dessa har tecknat svenskt kollektivavtal. 
Om inte svenskt kollektivavtal är tecknat ska ändå motsvarande villkor gälla för 
dennes anställda. Vid upphandling ska hänsyn tas till barnkonventionen. 
Ställda krav gäller även eventuella underleverantörer. 
Alla ställda krav ska kunna kontrolleras under avtalstiden. 
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Simon Peterssons (S) ändringsyrkande samt 
tillägg ”per förvaltning/bolag” under rubriken Avtalsuppföljning/uppföljning i 
slutet av meningen Avtalsuppföljning ska genomföras av 
förvaltningsekonom/bolagsekonom eller annan utsedd genom stickprov 2 
gånger/år. 
 
Mötet ajourneras 15:10 – 15:40 
 
Johan Jonsson (C) yrkar avslag på Simon Peterssons (S) ändringsyrkande och 
bifall till Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande.  
 
Proposition 
Jarkko Pekkalas (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
Ordförande finner att Jarkko Pekkalas (S) yrkande bifallits.  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Simon Peterssons (S) ändringsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.   
 
Votering  
Ja för kommunstyrelseberedningens förslag 
Nej för Simon Peterssons (S) ändringsyrkande  
Utfall votering 7 st. Ja och 6 st. Nej . 
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna enligt kommunstyrelseberedningens förslag med Jarkko Pekkalas (S) 
tilläggsyrkande. 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. 
____ 
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Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-04-26 
Johan Jonsson (C) yrkar ändring av följande stycke i dokumentet:  
HÅLLBAR UTVECKLING  
Vid all upphandling ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara  
miljökrav vilka ska syfta till att uppnå Emmaboda kommuns uppsatta miljömål.   
Krav ska med hänsyn till föremålet för upphandlingen ställas på att leverantörer 
främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, följer villkor på 
arbetsmarknaden och i kollektivavtal, motarbetar diskriminering och korruption. 
Vid upphandling ska hänsyn tas till barnkonventionen.  
Ställda krav gäller även eventuella underleverantörer. Alla ställda krav ska kunna 
kontrolleras under avtalstiden 
 
Ersätts med: 
 
”Hållbar upphandling 
Vid all upphandling ska det, så långt det är möjligt, ställas relevanta och mätbara 
miljökrav vilka ska syfta till att uppnå Emmaboda kommuns uppsatta miljömål. 
De produkter, tjänster och entreprenader som upphandlas ska produceras och 
utföras under goda arbetsrättsliga villkor, i nivå med kollektivavtal, och med 
respekt för mänskliga rättigheter. 
Arbetstagare som utför upphandlade kontrakt i Sverige ska ha arbetsvillkor 
motsvarande de villkor som arbetsmarknadens parter har kommit överens om i 
kollektivavtal eller hängavtal. 
Vid upphandling ska hänsyn tas till barnkonventionen, främja jämställdhet och 
motverka korruption. 
Ställda krav gäller även eventuella underleverantörer. Alla ställda krav ska kunna 
kontrolleras under avtalstiden.” 
 
Mötet ajourneras 18:14 – 18:20 
 
Simon Petersson (S) och Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Johan Jonssons (C) 
ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot kommunstyrelsens förslag med Johan Jonssons 
(C) ändringsyrkande 
Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag med Johan Jonssons (C) 
ändringsyrkande har bifallits. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att ändra förslag till upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar enligt 
Johan Jonssons (C) ändringsyrkande  
 
att anta Upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. 
____ 
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§ 55 Dnr KS/2021:110 
 
Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete med krisberedskap 2019 -
2022  
 
Bakgrund 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 ska 
kommunen varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument för arbetet med 
krisberedskap. 
 
Emmaboda kommuns Styrdokument för krisberedskap innehåller kommunens 
övergripande mål och inriktning, styrning för arbetet med krisberedskap, 
övergripande process för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Vidare 
beskrivs arbetet för att uppfylla det geografiska områdesansvaret samt planering 
avseende krisberedskap och civilt försvar.  
 
Dokumentet skulle varit fastställt 2019, men har fördröjts på grund av vakant 
tjänst för säkerhetssamordnare hösten 2019 samt prioritering av krishantering 
under rådande pandemi 2020. 
Dokumentet har kontrollerats avseende överensstämmelse med underliggande 
dokument och planer. 
 
Mål/syfte 
Emmaboda kommun skall: 
• ha en god förmåga att hantera incidenter, kriser och extraordinära händelser i 

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

• upprätthålla nödvändiga funktioner för ledning, samverkan och information, 
 

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

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

planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser, 
 

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

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

• samordna information till allmänheten under en extraordinär händelse. 
 
Syftet med Styrdokument för krisberedskap är att beskriva kommunens 
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övergripande mål för arbetet med krisberedskap och det förebyggande arbete som 
ska reducera risker samt effektivisera krisberedskapen, allt för att kontinuerligt 
kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. 
 
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som 
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete med 
krisberedskap 2019 -2022 
Emmaboda kommun Styrdokument 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att kommunfullmäktige fastställer Styrdokument för Emmaboda kommuns arbete 
med krisberedskap 2019 - 2022. 
____ 
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§ 56 Dnr KS/2020:323 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya 
parkeringen vid läkarstationen 
 
Sammanfattning medborgarförslag 
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att räcken monteras 
vid trapporna på den nya parkeringen vid läkarstationen (Hälsocentralen). 
”Trapporna som leder ner från parkeringen är rätt branta. Om man har värk och 
dålig balans så är det svårt att ta sig ner. Det kommer också att bli svårt att 
använda dem även för andra när vintern och halkan kommer. Det borde därför 
vara räcken som man kan hålla sig i.” 
 
Yttrande 
Räcken till trappan vid den nya parkeringen i anslutning till Hälsocentralen är 
uppsatta under augusti månad 2020. Räcken från Citylife/Smekab och modellen 
Flexi har monterats på båda sidorna av trappan med dubbla handledarrör och 
knoppar vid avslut. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna nya parkeringen läkarstationen 
Yttrande - Medborgarförslag – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen 
vid läkarstationen. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 4 
att anta yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på  nya 
parkeringen vid läkarstationen – som sitt eget 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på 
nya parkeringen vid läkarstationen – till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare handläggning 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen vid 
läkarstationen som – som besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anse medborgarförslaget – Montera räcken vid trapporna på nya parkeringen 
vid läkarstationen som besvarat 
 
att anse medborgarförslaget färdigbehandlat. 
____ 
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§ 57 Dnr KS/2020:341 
 
Besvarande av Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs enskilda 
vägar 
 
Sammanfattning  
Medborgarförslag har inkommit från Jan Fransson. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen borde rensa upp vid stenmurar, runt om i 
kommunen, längs våra enskilda vägar.  
”Växter skymmer stenmurarna och röjningen längs vägarna tar inte bort allt. De 
borde framträda och synas, de är trots allt ett arv efter våra förfäder. Dessutom 
finns det ju EU-bidrag att söka, för att bevara dem. Detta arbete utfördes redan på 
60-talet, sedan dess har det blivit sämre. Röjde man upp skulle sikten dessutom bli 
bättre, på vissa ställen.” 
 
Yttrande 
Kommunen har inte ansvar för enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på 
respektive väghållare/vägsamfällighet. Kommunen ansvarar för de vägar man är 
väghållare för. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar 
Yttrande: Medborgarförslag – Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 4 
att anta yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs våra 
enskilda vägar, runt om i kommunen – som sitt eget 
att översända yttrandet på medborgarförslaget – Rensa upp vid stenmurar längs 
våra enskilda vägar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
handläggning  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget 
– Rensa upp vid stenmurar längs våra enskilda vägar runt om i kommunen – som 
besvarat 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte har ansvar för 
enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på respektive väghållare/vägsamfällighet. 
Kommunen ansvarar för de vägar man är väghållare för. 
att anse medborgarförslaget färdigbehandlat 
____ 
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Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-04-13 
Johan Jonsson (C) yrkar tillägg i beslutet med följande att sats:  
att översända kommunens svar på medborgarförslaget, för kännedom, till 
Algutsboda och Vissefjärda – Långasjö enskilda vägar. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag bifalls 
Johan Jonssons (C) tilläggsyrkande bifalls.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte har ansvar för 
enskilda vägar. Ansvaret ligger därför på respektive väghållare/vägsamfällighet. 
Kommunen ansvarar för de vägar man är väghållare för 
 
att översända kommunens svar på medborgarförslaget, för kännedom, till 
Algutsboda och Vissefjärda – Långasjö enskilda vägar 
 
att anse medborgarförslaget som färdigbehandlat.  
____ 
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§ 58 Dnr KS/2021:93 
 
Nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden 
 
Sammanfattning  
Bakgrund 
Reglemente för Bygg- och miljönämnden är antaget av kommunfullmäktige 
1998-12-03 § 91 med tillägg 2010-03-01 §13 och ändring 2011-04-04 §25 och 
2012-03-26 §22. 
 
Ärendets beredning 
Förslag på nytt reglemente har arbetats fram av tjänstemän på bygg- och 
miljöenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Ärendets beredning 
Förslag på nytt reglemente har arbetats fram av tjänstemän på bygg- och 
miljöenheten. 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutade 2021-02-15 § 19 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tidigare 
beslut 1998-12-03 §91, 2011-04-04 §25, 2012-03-26 §22 ska upphöra att 
gälla 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att fastställa nytt reglemente för bygg- och miljönämnden 
 
att tidigare beslut 1998-12-03 §91, 2011-04-04 §25, 2012-03-26 §22 ska upphöra 
att gälla. 
____ 
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§ 59 Dnr KS/2019:8, KS/2020:8 
 
Extra investering 2021, utifrån årsredovisning 2020 
 
Bakgrund 
Förvaltningar inom Emmaboda kommun uppvisar ett sammantaget positivt 
överskott i årsredovisningen 2020. 
Enligt tidigare beslut ges möjlighet att förvaltningar med positivt resultat 
omvandlar driftöverskottet till en ”en extra” investering till påföljande år. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Möjliggöra för nämnder att investera på tidigare års positiva resultat, med 
inriktning ökad digitalisering. 
 
Beslutsunderlag 
Utfall i årsbokslut 2020 
 
Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-04-13 
Leif Karlsson (M), Bo Eddie Rossbol (BA), Simon Petersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-04-26 
Leif Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att Kommunstyrelsens överskott på 2,6 Mkr överförs till en extra investering 2021 
till Kommunstyrelsen 
 
att Bygg och Miljönämndens överskott på 0,6 Mkr överförs till en extra 
investering 2021 till Bygg och Miljönämnden 
 
att Teknik- och Fritidsnämndens överskott på 3,1 Mkr överförs till en extra 
investering 2021 till Teknik- och Fritidsnämnden 
 
att Bildningsnämndens överskott på 1,5 Mkr överförs till en extra investering 
2021 till Bildningsnämnden. 
____ 
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Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-04-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 60 Dnr KS/2020:420 
 
Försäljning av fastighet Södra Målatorp 1:56 
 
Sammanfattning  
Emmaboda Fastighets AB har inkommit med underlag för en försäljning av 
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 
 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2021-04-26 § 63 med beslut om 
direktjustering.  
 
Yrkande vid kommunfullmäktige 2021-04-26 
Stefan Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna försäljning av Målatorp 1:56. 
____ 
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 2021-04-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 61 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. 
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 2021-04-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
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 
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. 
 
Ärendet har behandlats i Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 64 med beslut om 
direktjustering.  
____ 
 
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. 
____ 
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§ 62 Dnr KS/2021:166, KS/2021:167, KS/2021:181 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Medborgarförslag beslut från biblioteket (KS/2021:166) 
 
Medborgarförslag nyttjande av industrilokaler (KS/2021:167) 
 
Medborgarförslag hundrastgården vid Emmaboda simhall (KS/2021:181) 
 
Motion arbetskläder i förskolan (2021:198) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag och motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 63 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval av Johan Karlsson (SD) som ersättare i Kommunstyrelsen efter 
Charlotte Andersson (SD) för mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
-ersättare i Kommunstyrelsen efter Charlotte Andersson (SD) för mandatperioden 
2019-2022. 
 
Förslag 
Martin Henriksson (SD) föreslår 
Johan Karlsson (SD) som  
-ersättare i Kommunstyrelsen efter Charlotte Andersson (SD) för mandatperioden 
2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att  välja 
Johan Karlsson (SD) som  
-ersättare i Kommunstyrelsen efter Charlotte Andersson (SD) för mandatperioden 
2019-2022. 
____ 
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§ 64 Dnr KS/2021:11 
 
Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
 
Bo Mårtensson (SD) ställer följande fråga: 
- Vem kontrollerar att biblioteken följer reglerna vid inköp av biblioteken? 
Emma Åhlander Hansson (M) bildningsnämndens ordförande svarar: 
- Någon kontrollfunktion finns inte. Ansvaret ligger på bibliotekschefen. 

Eventuellt kan kommunrevisionen granska hur reglerna följs.  
____ 
 
Jarkko Pekkala (S) ställer följande fråga: 
- Hur arbetar elevhälsan med att erbjuda extra hälsosamtal under pandemin? 
Emma Åhlander Hansson (M) bildningsnämndens ordförande svarar:  
- Tyvärr kan jag inte svara med säkerhet hur de arbetar med att erbjuda detta 

men vet att det diskuterats. Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
jobbar med en utredning om hur kommunernas elevhälsa arbetar i pandemin.  

____ 
 
Simon Petersson (S) ställer följande fråga: 
- Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-09 § 24 om deltagande på distans till 

och med 2021-06-30 för ledamöter i de politiska forumen. Vad är anledningen 
att kommunfullmäktiges ordförande inte tänker ta upp ärende? 

 
Bo Eddie Rossbol (BA) kommunfullmäktiges ordförande besvarar frågan med 
hänvisning till kommunallagen samt tidigare beslut i kommunfullmäktige som 
innebär att ordförande bestämmer om ledamöter kan delta på distans. 
____ 
 
Nicke Grozdanovski (V) ställer följande fråga:  
- Är det rätt att kommunfullmäktige entledigar ledamot i en bolagsstyrelse utan 

att denne själv kommit med en begäran om entledigande? 
 
Johan Jonsson (C) kommunstyrelsens ordförande redogör för riktigheten och 
lagligheten att ta ett sådant beslut.  
____ 
 
Stefan Marcelius (SD) ställer följande fråga: 
- Vad är anledningen att allt som kommer fram under frågor och svar inte 

kommer med i sin helhet i protokollet.  
 
Bo Eddie Rossbol (C) svarar: 
- Frågor och svar är ett tillägg som Emmaboda kommunfullmäktige har i sin 

arbetsordning. Det finns ingen skyldighet att frågor och svar finns med som 
ärende och behöver därför inte finnas med i sin helhet i protokollet.  

____ 
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