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Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2021-01-25, kl. 18:00 – 20:10 
    
Beslutande 
 

Se närvaroförteckning sidan 2   
 

Övriga 
deltagande 
 

Tommy Persson kanslichef 
Anders Svensson kommunchef 
Katarina Bondesson förvaltningsekonom 

  
  
Utses att justera Günter Villman (M) och Martin Henriksson (SD) 
Justeringens 
plats och tid 

Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2021-01-29 kl. 08:00 

Underskrifter 
sekreterare 

 Paragrafer 01 - 12 

 
ordförande 

Tommy Persson   

 
 
justerande 

Bo Eddie Rossbol (BA)  

 Günter Villman (M)   Martin Henriksson (SD)  
 

 
ANSLAG/BEVIS 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Sammanträdesdatum 2021-01-25   
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-01-29 Datum för anslags  
nedtagande 

2021-02-22 

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 Emma Åhlander Hansson N 
4 Per Adolfsson S  N 
5 Charlotte Andersson SD  N 
6 Zeljka Krajinovic S Erik Fors 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 Eva-Lena Gotthardsson  N §§ 4-12 
19 Bo Mårtensson SD  F 
20 Jan-Olof P Jäghagen S  N 
21 Anja Karlsson Granlund BA  N 
22 Karin Rask C  N 
23 Ann Helene Jonsson M  N 
24 Kickie Norrby S Camilla Johansson N 
25 Dragan Pavlovic S  N 
26 Tony Johansson  SD Stefan Marcelius N 
27 Gunvor Karlsson S  N 
28 Rune Magnusson  C  N 
29 Hans Ohlsson  M  N  
30 Jette Lehrmann Madsen MP  N 
31 Flemming Jörgensen S  F 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling BA  N 
34 Bo Häggbring SD  N 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M Börje Forsberg 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 
  
§ 1 Kommunrevisorerna informerar  
§ 2 Svar på motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
§ 3 Sotningsindex 2020 
§ 4 Socialnämndens avgifter inom äldreomsorgen och funktionsstöd – 2021  
§ 5 Omvandling av investeringsbidrag till driftbidrag – Enskilda vägar 
§ 6 Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 
§ 7  Inkomna medborgarförslag och motioner 
§ 8 Anmälningsärende – Ny ordinarie ledamot och ersättare i  
 kommunfullmäktige efter Lars-Olof Karlsson (-) 
§ 9 Anmälningsärende – Ny ersättare i kommunfullmäktige efter  
 Jan Larsson (SD) 
§ 10 Avsägelse av uppdrag från Charlotte Andersson (SD) som ersättare i 

kommunstyrelsen, ledamot i kommunala pensionärsrådet, ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet samt ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 1 februari 2021. 

§ 11 Ansökan om dispens från Charlotte Andersson (SD) att få fortsätta som 
ledamot i Socialnämnden efter flytt till annan kommun 

§ 12 Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
Voteringar 
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§ 1 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
 
Ingen redovisning gjordes.  
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 2 Dnr KS/2018:268 

 
Svar på motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet de gröna i Emmaboda kommun har inkommit med en motion med 
förslag om att Emmaboda kommun ska erbjuda årskurs tio för de elever som inte 
når målen. 
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande.  
 
Den åtgärd som efterfrågas finns redan idag och den regleras i skollagen. I 
Skollagen 7 kap, 15§ står det att: 
 

Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har slutfört sista 
årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja 
utbildningen, ska eleven beredas tillfälle att göra detta under högst 
två år efter det att skolplikten upphör. 

 
Det är fullt möjligt att inom ramen för Skollagen arbeta mer eller mindre aktivt 
med att erbjuda och förmå elever att gå ett tionde skolår på grundskolan, men det 
är inte lämpligt att Emmaboda kommun inrättar en egen uppsättning regler och 
rutiner för detta. 
 
Undantagsvis beviljas ett tionde skolår. Den grundläggande utgångspunkten som 
vi huvudsakligen arbetar utifrån är dock den möjlighet som finns för elever som 
efter årskurs 9 inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasienivå, det vill 
säga att gå på något av de fyra introduktionsprogrammen, IM, på gymnasiet. 
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på 
nationellt program, eller leda till att de kan få arbete.     
 
Motionen angående införandet av ett tionde skolår har diskuterats på 
förvaltningsnivå i bildningsförvaltningen. Erfarenheterna av ett tionde skolår är 
inte enbart positiva vare sig för den enskilde eleven eller för den grupp/klass som 
eleven skall ingå i under det tionde året. Det finns i dagsläget ingen organisation 
för att systematiskt erbjuda ett tionde skolår.  
 
Ärendets beredning 
Motionssvaret har diskuterats på förvaltningsnivå i bildningsförvaltningen samt i 
bildningsnämndens presidium 2019-09-12 och 2019-10-10.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Emmaboda kommun motionerar om att införa möjlighet 
för grundskoleelever i Emmaboda kommun att gå årskurs tio. Detta är redan idag 
tillåtet och regleras i skollagen 7 kap, 15§.  

 
Beslutsunderlag 
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BIN 2019-10-24 § 114 Remiss Motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
Motion angående att införa möjlighet för grundskoleelever i Emmaboda kommun 
att gå årskurs tio. 
Tjänsteskrivelse Remissvar Motion Möjlighet gå årskurs tio 
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-10-24 § 114 
att anse motionen besvarad 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att anse motionen som besvarad med hänvisning till Skollagen kap 7 § 15 
gällande att åtgärd som efterfrågas i Motion KS/2018:268 om att inrätta ett tionde 
skolår redan idag regleras i skollagen. 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2019-12-03 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
ärendet utreds mer kring kostnader och möjligheter att erbjuda ett 10:e läsår. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att Kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska avgöras idag.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att anse motionen som besvarad med hänvisning till Skollagen kap 7 § 15 
gällande att åtgärd som efterfrågas i Motion KS/2018:268 om att inrätta ett tionde 
skolår redan idag regleras i skollagen. 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2019-12-03 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfssons (S) Jarkko Pekkala (S), Annika Karlsson 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar som inte bifallits.  
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2019-12-16 
Jette Lehrmann Madsens (MP) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att 
det ska utredas vilka kostnader och konsekvenser ett 10:e läsår skulle innebära. 
 
Jarkko Pekkala (S) och Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Jette Lehrmann 
Madsens (MP) yrkande. 
 
Johan Jonsson (C) och Jenny Rydberg (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om bifall för återremiss eller avslag för återremiss och 
finner att Kommunfullmäktige avslagit återremissen.  
 
Votering begärs 
Ja för avslag återremiss 
Nej för bifall återremiss 
Utfall votering: Ja 23 Nej 18. 
 
”Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet 
tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.” 
____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 130 
att återremittera ärendet med motiveringen att det ska utredas vilka kostnader och 
konsekvenser ett 10:e läsår skulle innebära. 
____ 
 
Bildningsnämnden har behandlat återremissen vid sitt sammanträde 2020-10-15 § 
76. 
 
Bildningsnämndens synpunkter efter sitt sammanträde 2020-10-15 
”Som tidigare har anförts i det första remissvaret så är det redan är idag möjligt att 
med nuvarande nationella regelverk erbjuda ett 10:e skolår men möjligheten 
utnyttjas endast i begränsad omfattning. I de fall ett extra skolår är aktuellt är det 
tidigare under skoltiden. Beslut fattas av rektor vilket regleras i skollagen.  
 
De elever som efter årskurs 9 inte når behörighet till nationellt program på 
gymnasiet har istället möjlighet att följa gymnasieskolans introduktionsprogram 
som syftar till att ge behörighet till nationellt program. Inom gymnasieskolans 
introduktionsprogram finns dessutom olika inriktningar där exempelvis en elev 
kan erbjudas yrkesintroduktion parallellt med att behörighet för gymnasieskolan 
erhålls. Med detta som svar anfördes att motionen var besvarad. 
 
Beräkning av kostnader 
Kostnaderna för att erbjuda ett 10:e skolår beräknas efter två alternativ.  
 
Alternativ 1 bygger på att det är 6-8 elever som erbjuds och väljer att gå om 
årskurs 9. Elever som går ytterligare ett år går in i redan befintliga klasser. Detta 
förutsätter att det finns plats i befintlig organisation. Den extra kostnaden blir då 
det extra stöd och eventuella individuella insatser kring respektive elev. Om de 
extra kostnaderna beräknas till en resurs motsvarande en lärartjänst på heltid 
motsvarar det c:a 600.000 kr. 
 
Alternativ 2 bygger på att det är 10-15 elever. Det påverkar organisationen så att 
en ny undervisningsgrupp måste etableras för dessa och eventuellt andra elever. 
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Kostnaden för denna lösning beräknas schablonmässigt till två lärartjänster på 
heltid samt tillkommande omkostnader för extra undervisningsgrupp. Beräknad 
kostnad 1.500.000 kr. 
 
Notera att denna kostnadsberäkning är schablonmässigt beräknad och högst 
preliminär. Den bygger på att eleverna inte kräver extra resurser i form av 
elevassistent eller annat stöd vilket är troligt att vissa av eleverna gör.  
 
Organisation och fördelning av olika typer av kostnader är ytterst en fråga för 
rektor på aktuell skola.  
   
Konsekvenser 
Bildningsförvaltningens bedömning är att den enskilde eleven skulle uppfatta det 
som ett nederlag att inte följa med jämnåriga kamrater till gymnasiet utan bli kvar 
på samma skola ett fjärde år. Om det är fler äldre elever som går om årskurs 9 och 
går kvar på skolan med de elever som är ett till tre år yngre finns det risk att det 
skapas en sämre pedagogisk och social miljö för övriga i elevgruppen. Det är 
tveksamt om kunskapsmålen nås på ett bättre sätt om eleven är kvar i samma 
miljö.  
 
I praktiken erbjuds redan idag ett 10:e skolår genom gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Bildningsförvaltningens bedömning är att konsekvenserna 
för att erbjuda ett 10:e skolår inom ramen för grundskolans organisation är ett 
sämre alternativ för de elever som skulle vara aktuella för detta. Möjligheterna att 
anpassa utbildningen individuellt för respektive elev med studier, praktik etc är 
mycket större inom gymnasieskolans organisation.  
 
Bildningsförvaltningen instämmer i motionens syfte att fler elever ska nå målen 
efter grundskolans årskurs nio. Det som diskuterats i beredning av motionssvaret 
är möjligheten att erbjuda ett extra skolår under elevens tidigare skolgång i låg- 
och mellanstadiet. Möjligheten finns idag men det förekommer endast i 
undantagsfall.  
 
Inom ramen för bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och uppföljning 
av resultat bör diskussion och analys av extra skolår fortsätta. Under rätt 
förutsättningar och för vissa elever kan det vara en åtgärd som gör att målen i 
större utsträckning nås i årskurs nio. En mer systematisk användning av extra 
skolår bör bygga på evidens och på erfarenheter från andra skolhuvudmäns 
verksamheter.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion att införa möjlighet för grundskoleelever i Emmaboda kommun att gå 
årskurs tio 
BIN 2020-10-15 § 76 Återremiss Motion om att införa möjligheten för 
grundskoleelever 
KF 2019-12-16 § 130 svar motion angående möjlighet årskurs tio 
BIN 2019-10-24 § 114 Remiss Motion angående möjlighet att få gå årskurs tio 
Tjänsteskrivelse Remissvar Motion Möjlighet gå årskurs 10 
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Yrkanden vid kommunstyrelsen 2021-01-12 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2020-10-15 § 76 anse motionen 
som besvarad och färdigbehandlad.  
____ 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-01-25 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med hänvisning till Bildningsnämndens beslut 2020-10-15 § 76 anse motionen 
som besvarad och färdigbehandlad.  
____ 
 
Reservationer 
Jette Lehrmann Madsen (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen 
som inte bifallits.  
 
Dragan Pavlovic (S) deltar inte i beslutet.  
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§ 3 Dnr KS/2021:151 
 
Sotningsindex 2020 
 
Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund, SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 
kommer sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda 
kommunerna uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 
Taxorna indexregleras årligen enligt cirkulär från Sveriges Kommuner och 
Regioner. Sotningsindex infördes i förbundet I september 2016. 
 
Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning 
på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från I november), 
men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (2,0 0/0). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersfòrändring i februari (1,0 0/0). 
 
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så 
behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från 
föregående år. Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet 
större påslag.  
 
För att begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt 
fastställa de nya taxorna. SKR och SSR har också gjort en mindre justering i 
beräkningen när ev. överskott från föregående år beaktas i det nya indexet, för att 
bättre hantera större påslag. Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan 
utläsas i tabellen nedan. 
 
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när 
index infördes 2019 och när det införs 2020, enligt följande: 
 
Införande av 
index 

1 april 
2019 

1 maj 2019 1 juni 2019 1 juli 2019 

1 november 2020 2,08 % 
 

1,89 % 1, 65 % 1,37 % 

1 december 2020 
 

2,60 % 
 

2,40 % 2,17 % 1,89 % 

1 januari 2021 
 

3,47 % 3,27 % 3,03 % 2,75 % 

1 februari 2021 
 

5,20 % 
 

5,00 % 4,76 % 4,47 % 

1 mars 2021 10,40 0/0 
 

10,19 % 9,94 % 9,63 % 
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Införandet av index hos oss gjordes den 1 juli 2019 och är beräknad att införas I 
februari 2021= 4, 470/0. Priserna är även öresavrundade. 
 
Beslutsunderlag 
Taxa för brandskyddskontroll 2020 E-T 
Taxa för sotning-rengöring 2020 
Tjänsteskrivelse indexjustering av taxor för sotning & brandskyddskontroll 
signerad 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att godkänna ny indexuppdatering för 2020 enligt framtaget sotningsindex.  
Höjningen av taxan omfattar sotning (entreprenör) och brandskyddskontroll 
(myndighetsutövning). 
____ 
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§ 4 Dnr KS/2020:479 
 
Socialnämndens avgifter inom äldreomsorgen och funktionsstöd – 2021  
 
Bakgrund  
Socialnämnden har inkommit med avgifter som avser insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  
Emmaboda kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omsorg 
som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett boendeform.  
 
Ärendets beredning  
Förslag på avgifter enligt PBB (Prisbasbeloppet) har tagits fram av förvaltningens 
ekonom. 
  
Konsekvensbeskrivning  
Fördelar är att man får små justeringar årsvis istället för stora justeringar som sker 
mer sällan.  
 
Sammanfattning  
PBB (Prisbasbelopp) är ett fastställt belopp som används bland annat för 
beräkning av olika avgifter eller förmåner. Prisbasbeloppet räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i 
socialförsäkringsbalken (2010:110). Beloppet ändras årligen eftersom avsikten 
med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället. 
Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige och påverkas av 
konsumentprisindex.  
 
Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB. Justeringar görs utifrån det året som 
avgiften senast justerats framräknat till år 2021.  
 
Maxtaxa betyder att det finns ett tak på det pris som får tas ut för en viss 
avgiftsbelagd offentlig tjänst där taxans storlek varierar med inkomsten.  
Avgifterna som förvaltningen föreslår ska beräknas från prisbasbeloppet är de 
avgifter som inte beräknas utifrån maxtaxan.  
 
Förslag – Nya avgifter  
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme  

• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per hjälpmedel 
• Boendestöd utifrån maxtaxa 

Avgifter utanför maxtaxan  
• Madrass till säng – 1400 kr per madrass 
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp 
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• Dosett – 75 kr per dosett 
 

Beslutsunderlag  
KS_2020_479-SN § 122 2020-12-16 - Socialnämndens avgifter inom 
äldreomsorgen och funktionsstöd – 2021 
Förslag – Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd – 2021 
 
Socialnämnden beslutade 2020-12-16 § 122 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte beräknas 
utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt prisbasbeloppet 
utifrån senaste avgiftsjustering  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
socialnämndens förslag på nya avgifter enligt:  
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme  

• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr 
perhjälpmedel 

• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr 
perhjälpmedel 

• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr perhjälpmedel 
 
Avgifter utanför maxtaxan  

• Madrass till säng – 1400 kr per madrass 
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp 
• Dosett – 75 kr per dosett 

____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte beräknas 
utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt prisbasbeloppet 
utifrån senaste avgiftsjustering  
 
att godkänna socialnämndens förslag på nya avgifter enligt:  
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme  

• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per hjälpmedel 
 
Avgifter utanför maxtaxan  

• Madrass till säng – 1400 kr per madrass 
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• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp 
• Dosett – 75 kr per dosett 

____ 
 

Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2021-01-12 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar att socialnämndens avgifter för äldreomsorg och 
funktionsstöd, som inte beräknas utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas 
förändring enligt prisbasbeloppet utifrån justering av avgifter från 2020.  
 
Johan Jonsson (C), Emma Åhlander Hansson (M), Leif Karlsson (M), Gull-Britt 
Hellborg (KD) och Bo Eddie Rossbol (BA) yrkar bifall till 
kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut mot Marias Ixcot Nilssons (S) 
yrkande. 
Ordförande finner kommunstyrelseberedningens förslag till beslut bifallits.  
 
Votering 
Ja Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
Nej Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande 
Utfall votering 7 ja och 6 nej 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte beräknas 
utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt prisbasbeloppet 
utifrån senaste avgiftsjustering  
 
att godkänna socialnämndens förslag på nya avgifter enligt:  
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme  

• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per hjälpmedel 
 
Avgifter utanför maxtaxan  

• Madrass till säng – 1400 kr per madrass 
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp 
• Dosett – 75 kr per dosett 

____ 
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Reservation  
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Simon Petersson (S) och Marie Louise Eddegård (S) reserverar sig till förmån 
för Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande som inte bifallits. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) inkommer med följande protokollsanteckning: 
”Tidigare gånger som socialnämndens avgifter har justerats har det ofta förts en 
dialog med det kommunala pensionärsrådet samt det kommunala 
tillgänglighetsrådet inför beslut angående förändringar av socialnämndens 
avgifter. Någon sådan dialog har inte genomförts inför detta beslutet. Jag anser att 
den uteblivna dialogen är en brist i hanteringen av ärendet” 
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2021-01-25 
Johan Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 2:a att sats och  
 
ändring av 1:a att satsen till  
att socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd från och med 2021 
justeras utifrån förändringen av prisbasbeloppet. Basåret för respektive taxa är det 
året som taxan senaste justerades  samt 
 
tillägg med att satsen  
att avgifterna för hemtjänst nivåtaxa, fotvård, avgifter Mauritius och 
familjerådgivning, undantas från den principen och justeras vid behov eller på 
annat beräkningssätt.  
 
Dragan Pavlovic (S) yrkar att kommunfullmäktige besluta  
att socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte beräknas 
utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt prisbasbeloppet 
utifrån justering av avgifter från 2020.  
 
Stefan Nyström (M), Charlotte Andersson (SD) och Jenny Rydberg (C) yrkar 
bifall till Johan Jonssons (C) yrkande. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S), Jarkko Pekkala (S)Stig-Ove Andersson (S), Erik Fors (S), 
Jan-Olof Jäghagen (S), Gunvor Karlsson (S) yrkar bifall till Dragan Pavlovics (S) 
yrkande.  
 
Proposition 
Johan Jonssons (C) yrkande mot Dragan Pavlovics (S) yrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit Johan Jonssons (C) yrkande. 
 
Votering 
Ja för Johan Jonsson (C) yrkande 
Nej för Dragan Pavlovic (S) yrkande 
Utfall votering  
Ja 22 st., Nej 15 st., Frånvarande 4 st.  
____ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd från och med 2021 
justeras utifrån förändringen av prisbasbeloppet. Basåret för respektive taxa är det 
året som taxan senaste justerades 
 
att avgifterna för hemtjänst nivåtaxa, fotvård, avgifter Mauritius och 
familjerådgivning, undantas från den principen och justeras vid behov eller på 
annat beräkningssätt samt 
 
att godkänna socialnämndens förslag på nya avgifter enligt:  
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme  

• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per 
hjälpmedel 

• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per hjälpmedel 
 
Avgifter utanför maxtaxan  

• Madrass till säng – 1400 kr per madrass 
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp 
• Dosett – 75 kr per dosett 

____ 
 
Reservation  
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Erik Fors (S), Ingrid Adolfsson (S), 
Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V), Jan-Olof 
Jäghagen (S), Camilla Johansson (S), Dragan Pavlovic (S), Gunvor Karlsson (S), 
Jette Lehrmann Madsen (MP), Stig-Ove Andersson, Simon Petersson (S) och 
Gullvi Dahllöf till förmån för Dragan Pavlovic (S) som inte bifallits. 
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§ 5 Dnr KS/2020:469 
 
Omvandling av investeringsbidrag till driftbidrag – Enskilda vägar 
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med begäran om omvandling av 
investeringsbidrag till driftbidrag – Enskilda vägar.  
Emmaboda kommun har 2 400 000 kronor i budget för enskilda vägar varav 388 
714 är investeringsbidrag.  
Total grusvägssträcka som driftbidrag betalas ut för är 429 028 meter och bidraget 
är 4,63 kronor per meter respektive 4,95 kronor per meter. 
 
Fördelningen av investeringsbidraget: Vissefjärda-Långasjö enskilda vägar (södra 
området) – 66 % (256 551 kr)  
Algutsboda enskilda vägar (norra området) – 34 % (132 163 kronor)  
 
Som det är idag måste samfälligheterna aktivt söka investeringsbidrag vilket 
innebär mycket administrativt arbete för de personer som ansvarar för 
samfälligheterna.  
De två paraplyorganisationerna, Vissefjärda-Långasjö och Algutsboda enskilda 
vägar, arbetar inte på samma sätt.  
Administrationen för Algutsboda enskilda vägar hanteras av de enskilda 
samfälligheterna.  
Administrationen för Vissefjärda-Långasjö hanteras större delen centralt i 
paraplyorganisationen. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Genom att omvandla även investeringsbidraget till ett driftbidrag skapas en rättvis 
och renodlad fördelning mellan alla samfälligheter. Samfälligheterna kan lättare 
planera sitt underhåll och bibehålla en hög standard på alla enskilda vägar. 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår att hela bidraget på 2,4 miljoner kronor fördelas per meter 
som ett driftbidrag till alla samfälligheter. Detta minskar administrationen för 
samfälligheterna samt minskar risken att några vägsträckor aldrig rustas upp. 
Samtidigt tar det en hel del tid i anspråk för kommunen att administrera 
hanteringen av investeringsbidraget. 
 
Vid en omvandling från investeringsbidrag till driftbidrag blir det en ökning 
med  
0,90 kronor resp 0,93 kronor per meter vilket innebär:  
5,53 kronor per meter för statsbidragsberättigade vägar.  
5,88 kronor per meter för privata utfartsvägar.  
Driftsbidraget betalas från och med 2021 ut en gång per år. 
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-12-09 § 67 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att investeringsbidraget 
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till enskilda vägar omvandlas till ett driftsbidrag  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från och med 2021 
betalas driftsbidraget till Enskilda vägar ut en gång per år. 
 
Beslutsunderlag 
TFN 2020-12-09 § 67-Driftbidrag till enskilda vägar 
KS_2020_469-Tjänsteskrivelse-Driftbidrag till Enskilda vägar 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att investeringsbidraget till enskilda vägar omvandlas till ett driftsbidrag, enligt 
förslag ovan 
 
att från och med 2021 betalas driftsbidraget till Enskilda vägar ut en gång per år. 
____ 
 
Anmälan jäv vid KS  
Bo Sunesson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Hans Olsson (M) och Bo Sunesson (C) anmäler jäv vid kommunfullmäktige och 
deltar inte i beslutet.  
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§ 6 Dnr KS/2020:316 
 
Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 
 
Bakgrund 
Det har tidigare beslutats i Kommunfullmäktige, § 75 Dnr KS/2020:316,  om att 
stycka av delar av fastigheten Emmaboda 4:1, längs med Norra Lindåsgatan i 
anslutning till den sydvästra delen av Mjusjön på ca 1500 kvadratmeter per tomt á 
400 000 kr. 
En av två förfrågningar har avstått och en har frågat efter en utökning från 1500 
till1900 kvadratmeter tomt.  
 
Ny strandskyddsdispens är sökt för 1900 kvadratmeter och beviljad av Bygg- och 
miljönämnden, 20-BMN1072-2_BMN-2020-1072_2020-10-06 samt 
Länsstyrelsen.  
 
Förvaltningens roll 
Tekniska kontoret har utvärderat tomten i dialog med avdelningen för Bygg och 
miljö, kommunens GIS-samordnare samt värderare. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Eftersom de mest grundläggande värdeskapande funktionerna på tomten, framför 
allt själva byggrätten, inte direkt påverkas av arealen är marginalvärdet normalt 
klart lägre än det genomsnittliga värdet. En tumregel som har godtagits i 
rättspraxis är att marginalvärdet uppgår till 1/3 (20-50%) av genomsnittsvärdet. 
 
Marginalvärdet för ytterligare 400 kvadratmeter är ca 30 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut, Kommunfullmäktige, § 75 Dnr KS/2020:316. 
Beslut, Bygg- och miljönämnden, 20-BMN1072-2_BMN-2020-1072_2020-10-06 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stycka av en tomt på 1900 kvm på fastigheten Emmaboda 4:1 istället för 1500 
kvm enlig tidigare beslut i kommunfullmäktige 2020-09-28 § 75 
 
att sälja tomten till en kostnad av 430 000 kr istället för 400 000 kr enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige 2020-09-28 § 75. 
____ 
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§ 7 Dnr KS/2020:480, KS/2020:411 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Medborgarförslag - upprätta en koldioxidbudget för Emmaboda kommun 
(KS/2020:480) 
 
Motion -  trygghetsskapande åtgärder gångtunnel västra (KS/2020:411) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag om motioner till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
____ 
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§ 8 Dnr KS/2021:11 
 
Anmälningsärende – Ny ordinarie ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Lars-Olof Karlsson (-) 
 
Länsstyrelsen har inkommit med beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Lars-Olof Karlssons (-). 
 
Bo Mårtensson (SD) är ny ledamot och  
Joakim Persson (SD) är ny ersättare i Emmaboda kommunfullmäktige från och 
med den 14 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna information till protokollet.  
____ 
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§ 9 Dnr KS/2021:11 
 
Anmälningsärende – Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jan Larsson 
(SD) 
 
Länsstyrelsen har inkommit med beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Jan Larsson (SD). 
 
Olle Bertilsson (SD) är ny ersättare i Emmaboda kommunfullmäktige från och 
med den 14 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att med kännedom anteckna information  till protokollet.  
____ 
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§ 10  Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Charlotte Andersson (SD) som ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i kommunala pensionärsrådet, ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet samt ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 1 februari 2021. 
 
Charlotte Andersson (SD) har kommit in med en begäran om att bli entledigad 
från och med 2021-02-01 från sina uppdrag som: 
 
-ersättare i Kommunstyrelsen för mandatperiod 2019-2022 
-ledamot i Kommunala pensionärsrådet för mandatperiod 2019-2022 
-ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet för perioden 2019-2022 
-ledamot i Kommunfullmäktige för perioden 2018-10-15 – 2022-10-14 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att hos Länsstyrelsen begära en ny sammanräkning för Emmaboda 
kommunfullmäktige med anledning av Charlotte Andersson (SD) begäran om 
entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 
 
att entlediga Charlotte Andersson (SD) från sina uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunala pensionärsrådet och ersättare i 
Kommunala tillgänglighetsrådet från och med 2021-02-01 
 
att översända avsägelse gällande ledamot i Kommunala pensionärsrådet och 
ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet till Kommunstyrelsen för val av ny 
ledamot och ersättare.  
____ 
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§ 11 Dnr KS/2021:11 
 
Ansökan om dispens från Charlotte Andersson (SD) att få fortsätta som 
ledamot i Socialnämnden efter flytt till annan kommun 
 
Charlotte Andersson (SD) har inkommit med ansökan om att få fortsätta som 
ledamot i Socialnämnden efter flytt till annan kommun. 
 
Yrkanden  
Stefan Nyström (M), Gull-Britt Hellborg (KD), Dragan Pavlovic (S) och Stig-Ove 
Andersson (S) framför att detta är en principiell fråga, inget personligt men 
kommer säga nej till dispensen. Om en person som flyttar från kommunen inte ska 
ha kvar sina politiska uppdrag. 
 
 
Stefan Marcelius (SD) yrkar bifall till ansökan.  
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att inte bifalla ansökan om att få fortsätta som ledamot i Socialnämnden efter flytt 
till annan kommun från Charlotte Andersson (SD)  
____ 
 
Charlotte Andersson (SD) tackar alla för tiden som varit. 
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§ 12 Dnr KS/2021:9 
 
Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) ställer följande fråga till kommunfullmäktiges ordförande 
Bo Eddie Rossbol (BA): 
Stämmer det att du inte erbjuder digitalt deltagande för bygg- och miljönämndens 
ledamöter? 
 
Ordförande lämnar följande svar: kommande sammanträden är planerade att vara 
med fysisk närvaro. Vi kommer vara i en stor sal med en liten grupp deltagare 
med stor möjlighet att hålla avstånd.  
____ 
 
Nicke Grozdanovski (V) ställer följande fråga till bildningsnämndens ordförande 
Emma Åhlander Hansson (M) och kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson 
(C) gällande biblioteket i Eriksmåla. 
På vilket sätt har dialogen förts med Eriksmåla och Åfors invånare om bibliotekets 
framtid. 
 
Emma Åhlander Hansson (M) lämnar följande svar: diskussion kring bibliotekets 
framtid kommer fortsätta när ärendet om bibliotekets organisation varit uppe och 
beslutats om i kommunfullmäktige. 
Johan Jonsson (C) svarar: Dialog har förts med invånare. Den handlade om att 
tillskapa en träffpunkt med viss biblioteksverksamhet på orten men det visades 
inget intresse för den lösningen.  
____ 
 
Jarkko Pekkala (S) ställer följande fråga till socialnämndens ordförande Stefan 
Nyström (M): Menar ordförande att det är fel att det är fler partier representerade i 
de kommunala råden än det/de styrande partiet/partierna.  
Stefan Nyström (M) lämnar följande svar: att han kommer ha dialog med råden 
om olika frågor som berör råden. 
____ 
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Voteringar   
 
 
 
 

Parti Ledamöter Omröstningar   
  § 4 

 
  

  Ja Nej   Avst     
S Maria Ixcot Nilsson   1    
C Bo Sunesson 1      
M Emma Åhlander 

Hansson 1      

S Per Adolfsson   1    
SD Charlotte Andersson 1      
S Erik Forss   1    
BA Bo Eddie Rossbol 1      
S Ingrid Adolfsson   1    
C Johan Jonsson 1      
M Leif Karlsson 1      
SD Martin Henriksson 1      
S Annika Karlsson   1    
S Jarkko Pekkala   1    
V Nicke Grozdanovski   1    
C Jenny Rydberg 1      
M Stefan Nyström 1      
KD Gull-Britt Hellborg 1      
S Eva-Lena Gotthardsson -  -    
SD Bo Mårtensson - -     
S Jan-Olof P Jäghagen   1    
BA Anja Karlsson Granlund 1      
C Karin Rask 1      
M Ann Helene Jonsson 1      
S Camilla Johansson   1    
S Dragan Pavlovic   1    
SD Bo Mårtensson 1      
S Gunvor Karlsson   1    
C Rune Magnusson 1      
M Hans Ohlsson 1      
MP Jette Lehrmann Madsen   1    
S Flemming Jörgensen  - -    
S Stig-Ove Andersson   1    
BA Mats Bjartling 1      
SD Bo Häggbring 1      
C Niklas Banérsson 1      
M Börje Forsberg 1      
S Simon Petersson   1    
V Camilla Holgersson -  -    
S Gullvi Dahllöf  1    
C Göran Andersson 1      
M Günter Willman 1      
  22 15 -   
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