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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  N 
7 Bo Eddie Rossbol BA  N 
8 Ingrid Adolfsson S  N 
9 Johan Jonsson C  N 
10 Leif Karlsson M Emma Åhlander Hansson 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  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  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 
31 Flemming Jörgensen S Eva-Lena Gotthardsson N §§ 13-14 
32 Stig-Ove Andersson S  N 
33 Mats Bjartling BA  N 
34 Bo Häggbring SD  F 
35 Niklas Banérsson C  N 
36 Eva Regin Johnston  M Stefan Focic N 
37 Simon Petersson S  N 
38 Camilla Holgersson V  N 
39 Gullvi Dahllöf S Camilla Johansson N 
40 Göran Andersson C  N 
41 Günter Villman M  N 
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Innehållsförteckning 
  
§ 13 Kommunrevisorerna informerar  
§ 14 Besvarande av Motion -  angående begränsning av 
 mobiltelefonanvändning i grundskolan 
§ 15 Omorganisering av biblioteken 
§ 16 Ny kommunstyrelsesal  
§ 17 Beslut om upphandling av ny hyresgäst för bowlinganläggning och 

restaurang  
§ 18 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen 

Emmaboda kommun 2021 
§ 19 Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
§ 20 Avsägelse av uppdrag från Lennart Gustavsson (C) som ordförande i 

Emmaboda Energi och Miljö AB, EEMAB för mandatperioden 2019-202 
§ 21 Avsägelse av uppdrag från Mikael Berzelius (KD) som kommunrevisor  

samt vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-
2022 

§ 22 Fyllnadsval av Bo Sunesson (C) som ordförande i Emmaboda Energi och 
Miljö AB, EEMAB samt ordförande i Emmaboda Elnät AB, EEAB, för 
mandatperiod 2019-2022 efter Lennart Gustavsson (C) 

§ 23 Fyllnadsval av Anders Johansson (KD) som kommunrevisor samt vice 
ordförande för kommunrevisorerna för mandatperiod 2019-2022 efter 
Mikael Berzelius (KD) 

§ 24 Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
 
Voteringar 
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§ 13 Dnr KS/2019:384 
 
Kommunrevisorerna informerar  
Ny revisionsbyrå är upphandlad. Avtal är undertecknat med KPMG 
PwC har uppdragits att granska inköp och upphandling. Rapport är inkommen och 
överlämnad till Kommunstyrelsen och nämnderna. Svar önskas senast 30 april 2021. 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-03-01  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 14 Dnr KS/2020:151 
 
Besvarande av Motion -  angående begränsning av mobiltelefonanvändning i 
grundskolan 
 
Sammanfattning  
Motion har inkommit 2020-03-30 gällnade begräsning av mobiltelefonanvändning 
i grundskolan. 
 
Motionen är remitterad till Bildningsnämnden för yttrande.  
 
Bakgrund 
I en motion från Sverigedemokraterna föreslås att kommunfullmäktige ska besluta 
om regler för hur mobiltelefoner ska användas i grundskolan. För de yngre 
eleverna på låg och mellanstadiet föreslås förbud att hantera mobiltelefoner såväl 
på raster som lektionstid. Förbud föreslås för elever i fritidshem under tiden de är i 
verksamheten. Förbud föreslås även för högstadiets elever på lektionstid. För att 
hantera de föreslagna förbuden föreslås att låsbar förvaring ska erbjudas där 
eleverna kan lämna in mobiltelefonerna vid skoldagens början och få tillbaka dem 
vid skoldagens slut. 
Motiven till förslagen är att mobiltelefonerna stör elevernas koncentration samt att 
telefonerna används för filmning och är en orsak till kränkningar. Istället för 
stillasittande med mobiltelefoner vill man stimulera till rörelse på rasterna. 
 
Bildningsförvaltningen delar uppfattningen att mobiltelefoner kan störa elevernas 
koncentration samt att de kan användas till kränkningar i sociala medier. Men det 
är också så att mobiltelefoner är en trygghet för många elever och föräldrar genom 
att de kan hålla kontakten med varandra under dagen och vara nåbara för varandra. 
Detta kan vara särskilt avgörande för elever som av en eller annan anledning har 
behov av extra stöd och trygghet i sin skolsituation. Rent allmänt kan mobil-
telefonen även vara ett pedagogiskt verktyg och del av undervisning och lärande. 
Hur mobiltelefoner används regleras av skolans ordningsregler. Enligt Skollagen 5 
kap. ”Trygghet och studiero” anges under 5§: Ordningsregler ska finnas för varje 
skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 
skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.  
Den centrala innebörden är att rektor beslutar om ordningsregler. Det är varken 
skolchef, ansvarig nämnd eller kommunfullmäktige som har den beslutanderätten. 
Däremot bör huvudman följa upp de ordningsregler som respektive rektor 
fastställer för sin skola. Detta görs också i Emmaboda kommun.  
Två gånger per år genomförs en nämndsdag där rektorer och chefer i förvaltningen 
redovisar för nämnden senaste årets resultat och analys. Vid nämndsdagen i 
september redovisades särskilt de regler som respektive rektor tillsammans med  
personal och elever beslutat om. På samtliga skolor är det begränsningar i 
mobiltelefonanvändning i linje med det som anförs i motionen. 
 
Nedan finns en sammanfattning av de ordningsregler som respektive rektor 
fastställt och som reglerar mobiltelefonanvändning: 
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Bjurbäcksskolan 7-9 
På Bjurbäcksskolan 7-9 är det mobilfritt på lektionerna. Mobiltelefonerna lämnas i 
skåpen under lektionstid. Ansvarig lärare ska se till att detta följs. Om eleverna 
vägrar används den så kallade konsekvenstrappan med stegvisa åtgärder i 
förhållande till brytande av ordningsreglerna som gäller på skolan. Det råder totalt 
fotograferingsförbud under skoltid.  
 
Bjurbäcksskolan F-6 
Elever i förskoleklass till och med årskurs 4 får inte ha mobiler i skolan. I årskurs 
5 och 6 har inga elever tillåtelse att ha mobiler under lektionstid om inte läraren 
medger detta. Det är alltid läraren som beslutar om, och i så fall när, mobil-
telefonerna får användas. 
 
All teknisk utrustning används under ansvar – mobilen får endast användas med 
lärarens samtycke och får inte störa under lektionstid. Ingen får fotografera eller 
filma utan tillåtelse inom skolans område. 
  
Johansfors skola F-6 
Eftersom det är en stor andel skolskjutselever är det en trygghetsfråga att ha 
mobilen med sig. Elever får ha mobiltelefonen med sig till skolan. Den ska ligga 
avstängd i väskan eller i elevens låda under skoldagen. Har eleven mobil med sig 
är eleven själv ansvarig för den. 
 
Lindås skola F-6 
Privata tekniska föremål som kan störa undervisningen i klassrummet och i 
fritidshemmet förvaras i en låda som är inlåst tills skoldagen eller fritidshemstiden 
är slut. Andra saker som kan störa undervisningen lämnas även dessa utanför 
klassrummet till dagens slut. 
 
Långsjö skola F-6 
Eftersom det är en stor andel skolskjutselever är det en trygghetsfråga att ha 
mobilen med sig. Elever får ha mobiltelefonen med sig till skolan. Den ska ligga 
avstängd i väskan eller i elevens låda under skoldagen. Har eleven mobil med sig 
är eleven själv ansvarig för den. 
 
Vissefjärda skola F-6 
Mobiltelefonen är avstängd och finns i klassrummet under skoldagen. Under 
fritidshemstid är den i skolväskan. Behöver man ringa pratar man med personalen 
angående detta. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att regler för användning av mobiltelefoner 
under skoltid ingår i de ordningsregler som enligt skollagen ska fastställas av 
rektor. Bedömningen är att grundskolorna i Emmaboda kommun redan har regler 
för mobiltelefonanvändning motsvarande de som föreslås i motionen men de är 
beslutade av rektor i samverkan med elever och personal på respektive skola, helt 
i enlighet med Skollagen 2010:800 5 kap, 5§. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i förvaltningen i dialog med berörda rektorer.  
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-10-15 § 78 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
med hänvisning till att Skollagen fastställer att ordningsregler för respektive 
skolenhet beslutas av dess rektor 
 
Beslutsunderlag 
KS_2020_151-Motion Begränsning av mobiltelefonanvändning i grundskolan 
BIN 2020-10-15 § 78 Remiss Motion angående begränsning. av 
mobiltelefonanvänd. 
Remissvar Motion angående begränsning av mobiltelefonanvändning i 
grundskolan 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att avslå motionen med hänvisning till att Skollagen 
fastställer att ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av dess rektor  
att anse motionen som färdigbehandlad 
____ 
 
Yrkanden 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelseberedningens förslag mot Martin Henrikssons (SD) yrkande om  
bifall till motionen. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Skollagen 
fastställer att ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av dess rektor  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
 
Reservation vid Kommunstyrelsen 2020-12-01 § 152 
Martin Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
som inte bifallits.  



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-03-01  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Yrkanden  
Stefan Marcelius (SD) och Martin Henriksson (SD)  yrkar bifall till motionen.  
 
Johan Jonsson (C) och Simon Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Proposition 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Marcelius (SD) och  Martin 
Henrikssons (SD) yrkande.  
 
Votering 
Ja för kommunstyrelsens förslag 
Nej för bifall till motion 
Utfall av voteringen, Ja 36 st. Nej 3 st.  
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Skollagen 
fastställer att ordningsregler för respektive skolenhet beslutas av dess rektor  
 
att anse motionen som färdigbehandlad. 
____ 
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§ 15  Dnr KS/2020:259 
 
Omorganisering av biblioteken 
 
Sammanfattning  
Bildningsnämnden har inkommit med förslag till omorganisation av biblioteken.  
 
I många år har skolbiblioteken ingått i folkbibliotekets uppdrag och inte fått den 
tid och de resurser som de behöver. Elevers läsförståelse i Emmaboda kommun 
har försämrats de senaste åren och då är det viktigt att skolbibliotekens roll 
förstärks och lyfts fram. 
I nuläget finns det fem närbibliotek i kommunen, fyra av dem är både skol- och 
folkbibliotek medan ett av dem, Boda Glasbruk, är bara folkbibliotek. För att 
skolbiblioteken ska vara en integrerad del av skolan så behöver 
biblioteksstrukturen förändras och skolbiblioteken prioriteras. 
 
Från och med 1 april 2020 har en viss neddragning av öppettiderna gjorts. Denna 
åtgärd vidtogs med utgångspunkt i en enkel undersökning som gjordes i höstas på 
alla folkbibliotek i kommunen. Besöksräkning genomfördes tre gånger, en vecka i 
månaden under hösten, och besöksräkningarna visade att det kom få eller ingen 
besökare mellan kl. 18:00 och 19:00 samt att på några närbibliotek kom det för få 
besökare/låntagare för att det skulle kunna anses berättigat att ha öppet i den 
utsträckning som var fallet. De justeringar av öppettiderna som gjordes var 
befogade, dels för att kunna garantera bemanningen på alla bibliotek i alla lägen 
och dels för att frigöra tid för att prioritera skolbiblioteken. 
 
En ytterligare förändring är inrättandet av en ny tjänst i form av en 
skolbibliotekssamordnare. 
Samordnartjänsten är till för att säkerställa att servicen på skolbiblioteken 
blir likvärdig i hela kommunen. Arbetet är påbörjat. 
Förslag på förändrad organisation 
 
För att kunna bemanna skolbiblioteken med minskad budget så behöver dessa 
förändringar göras på folkbiblioteken: 
Boda Glasbruk närbibliotek, öppet tisdagar 12:00-14:00 
Enligt ovannämnd besöksräkning så kommer det få besökare till biblioteket. 
Lokalen är inte ändamålsenlig och är enligt kommunpolisen inte bra ur 
säkerhetssynpunkt och borde läggas ner. Samarbete med The Glass Factory där 
invånare i Boda Glasbruk kan hämta och lämna böcker via ”Take away”, till 
exempel på lördagar, kan istället säkerställa att biblioteksanvändare får tillgång 
till viss biblioteksservice. 
Lindås skol- och närbibliotek, öppet torsdagar 15:00-18:00 
Skolbiblioteket är i stort behov av mer utrymme både för eleverna på biblioteket 
och för böcker för den åldersgruppen. Lindås bibliotek ligger så pass nära 
huvudbiblioteket i Emmaboda att det inte är motiverat att ha ett närbibliotek där. 
Därför är det bättre om Lindås enbart blir skolbibliotek och närbiblioteksdelen 
läggs ner. 
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Johansfors, Vissefjärda och Långasjö folkbibliotek behålls tillsvidare. Eriksmåla 
närbibliotek föreslås vara fortsatt stängt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Denna omfördelning av resurser samt det faktum att en skolbiblioteksamordnare 
finns för att styra förändringarna, förväntas göra skolbiblioteken till en betydande 
resurs för elever och skolpersonal. 
Färre närbibliotek minskar omfattningen av böcker som transporteras mellan alla 
bibliotek i Emmaboda kommun. 
 
Det är dock viktigt att alla är medvetna om att denna omfördelning kommer att ha 
störst konsekvens för de yngsta i kommunen, detta eftersom service till 
förskolorna är folkbibliotekets ansvar. Med befintlig budget och bemanning 
kommer detta uppdrag inte att hinnas med i samma omfattning som tidigare. Det 
rör sig om 500 barn i kommunen som inte kommer att få tillgång till samma 
service från biblioteken som tidigare. Detta då personalen kommer att ha mindre 
tid för att delta i förskolornas föräldramöten, regelbundet skicka boklådor till 
förskolorna, och inte heller göra bokpåsar till föräldrar att ta med sig från 
förskolorna.  
 
Öppettider på huvudbiblioteket kommer också att behöva minskas eftersom 
bemanningen på folkbiblioteket dras ner då färre anställda jobbar med den delen 
av biblioteksverksamheten. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2020-05-§ 47 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stänga Boda 
Glasbruk bibliotek 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory alternativt använda sig av bokbuss 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att göra Lindås 
bibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner folkbiblioteksdelen 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte återöppna 
Eriksmåla närbibliotek 
 
Beslutsunderlag 
BIN 2020-05-28 § 47 Omorganisering av biblioteken 
Tjänsteskrivelse med förslag på omorganisation av biblioteken i Emmaboda, 
bibliotekschef Ásdís Paulsdóttir. 
Utredning av biblioteken i Emmaboda kommun, gjord av Margaretha Lundberg 
Rodin och Johannes Wagner, okt 2018 – april 2019. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
att stänga Boda Glasbruk bibliotek 
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att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass 
Factory  
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek  
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av de tre första attsatserna samt att stryka 
fjärde attsatsen och yrkar tillägg med två nya attsatser, 4 och 5.  
1. att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället.  
 
2. att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
 
3. att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både skol- och folkbibliotek 
 
4. att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice  
 
5. att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 
 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) första och andra 
attsats samt yrkar att avslå fjärde attsatsen.  
 
Sten-Olof Johansson (M), Johan Jonsson (C), Gull-Britt Hellborg (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Jarkko Pekkala (S) yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) ändrings och 
tilläggsyrkanden.  
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag till de två första attsatserna mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändring av de samma. 
Ordförande finner att Kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Votering 
Ja Kommunstyrelsens förslag till de två första attsatserna. 
Nej Marias Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande av de två första attsatserna 
Utfall votering  
Ja 6 röster Nej 7 röster 
 
Proposition 
Kommunstyrelsens tredje och fjärde attsats mot Maria Ixcot Nilssons (S)  tredje 
attsats och hennes yrkande om avslag på kommunstyrelsens fjärde attsats.  
Ordförande finner att Kommunstyrelsens förslag bifallits.  
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Votering  
Ja för Kommunstyrelsen 
Nej för Maria Ixcot Nilsson (S) 
Utfall votering 
Ja 7 röster Nej 6 röster 
 
Proposition 
Ordförande ställer Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande (4, 5) mot avslag 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) tilläggsyrkande bifallits . 
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället. 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek  
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer”. 
____ 
 
Reservationer vid Kommunstyrelsen 2020-10-06 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala 
(S), Marie-Louise Eddegård (S) och Simon Petersson (S) reserverar sig mot de 
beslut som gått dem emot. 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2020-10-26 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar återremiss av ärendet för vidare ekonomisk 
utredning. 
 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
____ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 88 
att återremittera ärendet för vidare ekonomisk utredning. 
____ 
 
Kommunstyrelsens beredning har behandlat ärendet 2020-11-17 vid sin beredning 
av ärenden till Kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-01. 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruk bibliotek  
  
att uppdra åt bildningsförvaltningen att undersöka möjligheten att göra det möjligt 
att ha ett utlämningsställe för beställda biblioteksböcker på The Glass Factory   
 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen  
 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer” 
____ 
 
Yrkanden vid Kommunstyrelsen 2020-12-01 
Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar ändring av att saterna 1-4 enligt följande:  
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både skol- och folkbibliotek 
samt  
att stryka att sats 4 
 
Martin Henriksson (SD) bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande av att 
satserna 1-2.  
Jarkko Pekkala bifaller Maria Ixcot Nilssons (S) samtliga ändringsyrkanden.  
 
Sten-Olof Johansson (M), Gull-Britt Hellborg (KD) och Bo Eddie Rossbol (BA) 
yrkar bifall till kommunstyrelseberedningens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Proposition nr 1. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 1:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 1:a att sats. 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande bifallits.  
 
Proposition nr 2. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 2:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 2:a att sats. 
Ordförande finner att Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande bifallits.  
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Proposition nr 3. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 3:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 3:a att sats. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Proposition nr 4. 
Kommunstyrelseberedningens förslag till 4:a att satsen mot Maria Ixcot Nilssons 
(S) ändringsyrkande till 4:a att sats. 
Ordförande finner att kommunstyrelseberedningens förslag bifallits.  
 
Proposition nr 5. 
En enig kommunstyrelse bifaller kommunstyrelseberedningens förslag 5:e och 6:e  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen  
 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer”. 
____ 
 
Reservationer 
Johan Jonsson (C), Gull-Britt Hellborg (KD), Sten-Olof Johansson (M), Bo 
Sunesson (C) och Leif Karlsson (M) reserverar sig mot beslut av att satserna 1-2. 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Jarkko Pekkala (S), Annika Karlsson 
(S) och Marie-Louise Eddegård (S) reserverar sig mot beslut av att satserna 3-4.  
 
Yrkanden vid Kommunfullmäktige 2021-03-01 
Emma Åhlander Hansson (M) yrkar  

• avslag till första attsatsens andra del (att köpa tjänsten bokbuss till 
samhället) 

• avslag till andra attsatsen 
• bifall till övriga attsatser, 3-6. 
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Maria Ixcot Nilsson (S) yrkar  

• bifall till första, andra, femte och sjätte attsatserna 
• ändringsyrkande av tredje attsats till  

att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både folk och skolbibliotek. 
• att stryka attsats 4 

 
Nicke Grozdanovski (V) yrkar  

• avslag till första, andra och fjärde attsatserna 
• ändringsyrkande av tredje attsats till  

att Lindås bibliotek även fortsättningsvis är både folk och skolbibliotek. 
• bifall 5 och 6 

 
Johan Jonsson (C), Günter Willman (M), Jenny Rydberg (C), Stefan Nyström (M) 
yrkar bifall till Emma Åhlander Hanssons (M) yrkande.  
 
Martin Henriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Dragan Pavlovic (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Jan-Olof Jäghagen (S), 
Jarkko Pekkala (S), yrkar bifall till Maria Ixcot Nilssons (S) yrkande.  
 
Mötet ajourneras 20:20 – 20:43 
 
Ordförande går igenom de olika förslagen till propositioner.  
 
Mötet ajourneras 20:45 – 20:49 
 
Ordförande går åter igenom de olika förslagen till propositioner som godkänns. 
 
Proposition nr 1 
Gällande första attsatsen,  
Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande mot avslag 
Ordförande finner att Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande bifallits.  
 
Votering nr 1 begärs  
Ja för Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande  
Nej Avslag 
Utfall votering Ja 18 st. Nej 17 st. Avstår 3 st.  
Reservationer votering nr 1 
Nicke Grozdanovski (V) och Camilla Holgersson (V) reserverar sig till förmån för 
Nicke Grozdanovskis (V) yrkande som inte bifallits.  

 
Proposition nr 2  
Gällande första attsatsen 
Kommunstyrelsens förslag mot Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande. 
Ordförande finner att Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande bifallits.  
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-03-01  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Votering nr 2 begärs  
Ja för Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej för Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande 
Utfall votering Ja 20 st. Nej 18 st. 
Reservation votering nr 2 
Bo Sunesson (C), Sten-Olof Johansson (M), Johan Jonsson  (C), Emma Åhlander 
Hansson (M), Jenny Rydberg  (C), Stefan Nyström (M), Gull-Britt Hellborg (KD), 
Anja Karlsson Granlund (BA), Karin Rask (C), Ann Helene Jonsson (M), Rune 
Magnusson (C), Hans Ohlsson (M), Mats Bjartling (BA), Niklas Banérsson (C), 
Stefan Focic (M), Göran Andersson (C), Günter Villman (M) till förmån för 
Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande som inte bifallits. 
 
Propositioner nr 3 
Gällande andra attsatsen  
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag 
Ordförande finner att avslag bifallits 
 
Votering nr 3 begärs 
Ja för kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej för avslag  
Utfall votering Ja 20 st. Nej 18 st. 
Reservation votering nr 3 
Bo Sunesson (C), Sten-Olof Johansson (M), Johan Jonsson  (C), Emma Åhlander 
Hansson (M), Jenny Rydberg  (C), Stefan Nyström (M), Gull-Britt Hellborg (KD), 
Anja Karlsson Granlund (BA), Karin Rask (C), Ann Helene Jonsson (M), Rune 
Magnusson (C), Hans Ohlsson (M), Mats Bjartling (BA), Niklas Banérsson (C), 
Stefan Focic (M), Göran Andersson (C), Günter Villman (M) till förmån för 
Emma Åhlander Hanssons (M) ändringsyrkande som inte bifallits. 
 
Proposition nr 4 
Gällande tredje attsatsen 
Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Nicke Grozdanovskis (V) och Maria 
Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen förslag till beslut bifallits. 
 
Votering nr 4 begärs 
Ja för kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej för Nicke Grozdanovskis (V) och Maria Ixcot Nilssons (S) ändringsyrkande 
Utfall votering  Ja 21 st. Nej 17 st. 
Reservation votering nr 4 
Maria Ixcot Nilsson (S), Per Adolfsson (S), Zeljka Krajinovic (S), Ingrid 
Adolfsson (S), Annika Karlsson (S), Jarkko Pekkala (S), Nicke Grozdanovski (V) 
Marie-Louise Eddegård (S), Jan-Olof P Jäghagen (S), Kickie Norrby (S), Dragan 
Pavlovic (S), Gunvor Karlsson (S), Jette Lehrmann Madsen (MP), Stig-Ove 
Andersson (S), Simon Petersson (S), Camilla Holgersson (V) Camilla Johansson 
(S) till förmån för Nicke Grozdanovskis (V) och Maria Ixcot Nilssons (S) 
ändringsyrkande som inte bifallits.  
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-03-01  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Proposition nr 5 
Gällande fjärde attsats  
Kommunstyrelsens förslag mot avslag 
Ordförande finner kommunstyrelsens förslag till beslut bifallits. 
 
Votering nr 5 begärs 
Ja för kommunstyrelsens förslag till beslut 
Nej för avslag  
Utfall votering Ja 22 st. och Nej 16 st. 
Reservation votering nr 5 
Nicke Grozdanovski (V), Jette Lehrmann Madsen (MP) och Camilla Holgersson 
(V) reserverar sig till förmån för Nicke Grozdanovskis (V) och Maria Ixcot 
Nilssons (S)  yrkande som inte bifallits.  
 
Ett enigt kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till attsatserna 5 
och 6. 
____ 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten bokbuss till samhället 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för beställda 
böcker i Eriksmåla 
 
att göra Lindåsbibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 
folkbiblioteksdelen  
 
att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och skolan får 
likvärdig biblioteksservice 
 
att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten ”boken kommer”. 
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§ 16 Dnr KS/2020:468 
 
Ny kommunstyrelsesal  
 
Bakgrund  
Teknik- och fritidsnämnden har uppdragits att inkomma med underlag för beslut 
gällande ny  kommunstyrelsesal i kommunhuset. 
Kommunen har idag ingen lättillgänglig konferenslokal för publika 
sammanträden.  
 
Fastighetschefen Hugo Kjellin och kanslichef Tommy Persson har sett över 
möjligheterna att bygga om den gamla receptionen till konferenslokal.  
 
Ekonomi  
Uppskattad kostnad för ombyggnation är 1,4 Mkr. 
Ombyggnationen  finansieras via kommunfullmäktiges ospecificerade 
investeringsanslag 2021.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar 2020-12-09 § 56 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tilldela teknik- och 
fritidsnämnden investeringsmedel från – Ospecificerade investeringsanslag 2021 
till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset Emmaboda 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ombyggnation till kommunstyrelse sal 
KS_2020_468-TFN 2020-12-09 protokollsutdrag § 56 - Ny kommunstyrelselokal 
i Kommunhuset Emmaboda 
KS_2020_468-Tjänsteskrivelse - Ny Kommunstyrelsesal l Kommunhuset 
 
Yrkanden vid kommunfullmäktige 2021-03-01 
Stig-Ove Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att tilldela teknik- och fritidsnämnden investeringsmedel från – Ospecificerade 
investeringsanslag 2021 till projektet Ny kommunstyrelselokal i kommunhuset 
Emmaboda. 
____ 
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§ 17 Dnr KS/2021:64 
 
Beslut om upphandling av ny hyresgäst för bowlinganläggning och 
restaurang  
 
Sammanfattning  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit 2021-01-28 med förslag att snarast 
handla upp en ny hyresgäst till bowlinganläggningen och restaurangen med start 
efter sommaruppehållet samt att upphandlare från annan kommun ska medverka i 
upphandlingsförfarandet 
 
Den kommunägda bowlinganläggningen och restaurangen på Nöjesindustrin har 
sedan våren 2020 varit utan avtal och drivs för tillfället av kommunen själva. 
Under tiden så sker en renovering av bowlinganläggningen i syfte att säkerställa 
en välfungerande anläggning för seriespel såväl som för allmänheten i stort. 
 
Parallellt med detta pågår iordningställande av duschutrymmen och andra 
nödvändiga åtgärder kopplat till brandskydd och utrymning. 
 
Tanken är att anläggningen och restaurangen ska kunna hyras ut på nytt med start 
efter sommaruppehållet. För att ge en framförhållning till en ny hyresgäst är det nu 
läge att gå ut med en upphandling.  
 
Då uttalat intresse finns hos politiker i Teknik- och fritidsnämnden är det lämpligt 
att använda sig av en upphandlare från annan kommun i upphandlingsförfarandet. 
Detta för att säkerställa att processen blir så opartisk som möjligt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att hitta en hyresgäst och där med att säkerställa en kontinuitet av 
bowlinganläggningen och restaurangen gynnar kommunens invånare såväl som 
andra besökande.  
 
Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2021-01-28 § 12  
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att snarast handla upp en ny hyresgäst till 
bowlinganläggningen och restaurangen med start efter sommaruppehållet. 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att upphandlare från annan kommun ska 
medverka i upphandlingsförfarandet 
 
Beslutsunderlag 
KS_2021_64-TFN § 12 Beslut om upphandling av ny hyresgäst för 
bowlinganläggning och restaurang 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av bowling och restaurang 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att snarast handla upp en ny hyresgäst till bowlinganläggningen och restaurangen 
med start efter sommaruppehållet 
 
att upphandlare från annan kommun ska medverka i upphandlingsförfarandet. 
____ 
 
Niklas Banersson har meddelat jäv och deltar inte i beslutet.  
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§ 18 Dnr KS/2021:77 
 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har inkommit med förslag till Tillämpningsövningar till avgifter 
inom socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021. 
 
Avgifterna i tillämpningsanvisningarna 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2020 
____ 
 
Socialnämnden beslutade 2021-01-27 § 5 
att med kännedom lägga informationen om Tillämpningsanvisningar till avgifter 
för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021 till handlingarna utan beslut i 
sak 
att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningar till avgifter för 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021  
____ 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att anta Tillämpningsanvisningar till avgifter för socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2021.  
____ 
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§ 19 Dnr KS/2021:83, KS/2021:90 
 
Inkomna Medborgarförslag och Motioner  
 
Medborgarförslag Emmabodabygdens framtidsförening ta över Neikters magasin 
(KS/2021:83) 
 
Medborgarförslag belysning cykelväg parallellt med Mineralvägen (KS/2021:90) 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att överlämna inkomna medborgarförslag till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  
____ 
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§ 20 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Lennart Gustavsson (C) som ordförande i 
Emmaboda Energi och Miljö AB, EEMAB för mandatperioden 2019-2022 
 
Lennart Gustavsson (C) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som 
-ordförande i Emmaboda Energi och Miljö AB, EEHAB men behålla sin plats 
som ordinarie ledamot i styrelsen samt 
-ordförande i Emmaboda Elnät AB, EEAB, men behålla sin plats som ordinarie 
ledamot i styrelsen för mandatperioden 2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Lennart Gustavsson (C) från sitt uppdrag som 
ordförande i Emmaboda Energi och Miljö AB, EEHAB men behålla sin plats som 
ordinarie ledamot i styrelsen samt 
ordförande i Emmaboda Elnät AB, EEAB, men behålla sin plats som ordinarie 
ledamot i styrelsen för mandatperioden 2019-2022.  
____ 
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§ 21 Dnr KS/2021:11 
 
Avsägelse av uppdrag från Mikael Berzelius (KD) som kommunrevisor  samt 
vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-2022 
 
Mikael Berzelius (KD) har kommit in med en begäran om att bli entledigad från 
sitt uppdrag som 
-kommunrevisor samt som 
-vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-2022. 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att entlediga Mikael Berzelius (KD) från sina uppdrag som kommunrevisor samt 
som vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-2022. 
____ 
 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 
Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 
 2021-03-01  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 22 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Bo Sunesson (C) som ordförande i Emmaboda Energi och 
Miljö AB, EEMAB samt ordförande i Emmaboda Elnät AB, EEAB, för 
mandatperiod 2019-2022 efter Lennart Gustavsson (C) 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
ordförande i Emmaboda Energi och Miljö AB, EEMAB samt  
ordförande för Emmaboda Elnät AB, EEAB, för mandatperioden 2019 – 2022 
efter Lennart Gustavsson (C) 
 
Förslag 
Johan Jonsson (C) föreslår följande:  
Bo Sunesson (C) 
-ordförande i Emmaboda Energi och Miljö AB, EEMAB samt  
-ordförande för Emmaboda Elnät AB, EEAB, för mandatperioden 2019 – 2022 
efter Lennart Gustavsson (C) 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Bo Sunesson (C) 
-ordförande i Emmaboda Energi och Miljö AB, EEMAB samt  
-ordförande för Emmaboda Elnät AB, EEAB, för mandatperioden 2019 – 2022 
efter Lennart Gustavsson (C). 
____ 
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§ 23 Dnr KS/2020:11 
 
Fyllnadsval av Anders Johansson (KD) som kommunrevisor samt vice 
ordförande för kommunrevisorerna för mandatperiod 2019-2022 efter 
Mikael Berzelius (KD) 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag som 
kommunrevisor samt som vice ordförande för kommunrevisorerna för 
mandatperioden 2019-2022 efter Mikael Berzelius (KD). 
 
Förslag 
Gull-Britt Hellborg (KD) föreslår följande: 
Anders Johansson (KD) 
-kommunrevisor samt som 
-vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-2022 efter 
Mikael Berzelius (KD). 
____  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att välja 
Anders Johansson (KD) 
-kommunrevisor samt som 
-vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-2022 efter 
Mikael Berzelius (KD). 
____ 
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§ 24 Dnr KS/2021:9 
 
Frågor och svar vid kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktigeledamot Simon Petersson (S) ställer frågan om det stämmer 
att ordförande själv får bestämma att ett ärende inte ska vidare från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige? 
Ordförande Bo Eddie  Rossbol svarar att det stämmer. 
____ 
 
Kommunfullmäktigeledamot Stefan Marcelius (SD) ställer frågan, hur går det 
med planerna att använda Mikaelsgården? 
Ordförande Bo Eddie Rossbol svarar att ärendet bereds förnärvarande av 
kommunstyrelsen så det finns inget klart ännu.  
Kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson (C) svarar att kostnaden för en 
renoveringen av Mikaelsgården och göra den till en möteslokal blir stor. Detta ska 
avvägas mot att ta tillvara bl.a. lokalens akustik och titta på möjligheten att istället 
använda den i kulturverksamhet eller liknande.  
____ 
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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Voteringar   

 
 

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  Omröstningar  
  § 14 

 
 § 15 

Votering 1 
 § 15 

Votering 2 
 § 15 

Votering 3 
 

  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson 1     1   1    1    
C Bo Sunesson 1    1     1    1   
M Sten-Olof Johansson 1    1     1    1   
S Per Adolfsson 1     1   1    1    
SD Stefan Marcelius  1     1  1    1    
S Zeljka Krajinovic 1     1   1    1    
BA Bo Eddie Rossbol 1    1     1    1   
S Ingrid Adolfsson 1     1   1    1    
C Johan Jonsson 1    1     1    1   
M Emma Åhlander 

Hansson 1    1     1    1   

SD Martin Henriksson  1     1  1    1    
S Annika Karlsson 1     1   1    1    
S Jarkko Pekkala 1     1   1    1    
V Nicke Grozdanovski 1     1   1    1    
C Jenny Rydberg 1    1     1    1   
M Stefan Nyström 1    1     1    1   
KD Gull-Britt Hellborg 1    1     1    1   
S Marie-Louise Eddegård 1     1   1    1    
SD Bo Mårtensson - - -  - - -  - - -  - - -  
S Jan-Olof P Jäghagen 1     1   1    1    
BA Anja Karlsson Granlund 1    1     1    1   
C Karin Rask 1    1     1    1   
M Ann Helene Jonsson 1    1     1    1   
S Kickie Norrby 1     1   1    1    
S Dragan Pavlovic 1     1   1    1    
SD Olle Bertilsson  1     1  1    1    
S Gunvor Karlsson 1     1   1    1    
C Rune Magnusson 1    1     1    1   
M Hans Ohlsson 1    1     1   1    
MP Jette Lehrmann Madsen 1     1   1    1    
S Eva-Lena Gotthardsson 1    - - -  - - -  - - -  
S Stig-Ove Andersson 1     1   1    1    
BA Mats Bjartling 1    1     1    1   
SD Bo Häggbring - - -  - - -  - - -  - - -  
C Niklas Banérsson 1    1     1    1   
M Stefan Focic 1    1     1    1   
S Simon Petersson 1     1   1    1    
V Camilla Holgersson 1     1   1    1    
S Camilla Johansson 1     1   1    1    
C Göran Andersson 1    1     1    1   
M Günter Villman 1    1     1    1   
  36 3 0  18 17 3  20 18 0  20 18 0  
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Votering fortsättning 
 
 
 

Parti Ledamöter Omröstningar  Omröstningar  
  § 15 

Votering 4 
 § 15 

Votering 5 
 

  Ja Nej Avst  Ja Nej Avst  
S Maria Ixcot Nilsson  1    1   
C Bo Sunesson 1    1    
M Sten-Olof Johansson 1    1    
S Per Adolfsson  1    1   
SD Stefan Marcelius 1    1    
S Zeljka Krajinovic  1    1   
BA Bo Eddie Rossbol 1    1    
S Ingrid Adolfsson  1    1   
C Johan Jonsson 1    1    
M Emma Åhlander 

Hansson 1    1    

SD Martin Henriksson 1    1    
S Annika Karlsson  1    1   
S Jarkko Pekkala  1    1   
V Nicke Grozdanovski  1    1   
C Jenny Rydberg 1    1    
M Stefan Nyström 1    1    
KD Gull-Britt Hellborg 1    1    
S Marie-Louise Eddegård  1    1   
SD Bo Mårtensson         
S Jan-Olof P Jäghagen  1    1   
BA Anja Karlsson Granlund 1    1    
C Karin Rask 1    1    
M Ann Helene Jonsson 1    1    
S Kickie Norrby  1    1   
S Dragan Pavlovic  1    1   
SD Olle Bertilsson 1    1    
S Gunvor Karlsson  1    1   
C Rune Magnusson 1    1    
M Hans Ohlsson 1    1    
MP Jette Lehrmann Madsen  1    1   
S Eva-Lena Gotthardsson         
S Stig-Ove Andersson  1    1   
BA Mats Bjartling 1    1    
SD Bo Häggbring         
C Niklas Banérsson 1    1    
M Stefan Focic 1    1    
S Simon Petersson  1   1    
V Camilla Holgersson  1    1   
S Camilla Johansson  1    1   
C Göran Andersson 1    1    
M Günter Villman  1    1    
  21 17 0  22 16 0  
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