
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  

2021-01-12 1 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 
Justeringens plats och 
tid 

Digitalt deltagande, 2021-01-12, 13:00-15:00 

Johan Jonsson (C), ordförande 
Emma Åhlander Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Maria Ixcot Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Bo Sunesson (C) 
Leif Karlsson (M) 
Bo Eddie Rossbol (BA) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Simon Petersson (S) 
Martin Henriksson (SD) §§ 2-15 
Tommy Persson, kanslichef 
Anders Svensson kommunchef, Katarina Bondesson 
förvaltningsekonom 

Gull-Britt Hellborg (KD) 
Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-01-15, kl. 09:00 

Underskrifter 
sekreterare Paragrafer  01 – 15 

ordförande 

Tommy Persson 

justerande 

Johan Jonsson (C) 

Gull-Britt Hellborg (KD) 

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

Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum 2021-01-12 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-01-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-02-08 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 

Underskrift 
 Christoffer Karlsson 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-01-12 2 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
  
§ 1 Godkännande av dagordning  
§ 2 Kommunledningen informerar  
§ 3 Kommunstyrelsens detaljbudget  
§ 4 Lagen om offentlig upphandling - mottagande och öppnande av anbud  
§ 5 Attesträtt för kommunledningskontoret 
§ 6 Remissvar – Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 

perioden 2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket 
§ 7 Fyllnadsval i Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU efter  
 Sten-Olof Johansson (M) 
§ 8 Fyllnadsval i Kommunstyrelsens personalutskott, KSPU efter  
 Sten-Olof Johansson (M) 
§ 9 Sotningsindex 2020 
§ 10 Socialnämndens avgifter inom äldreomsorgen och funktionsstöd – 2021  
§ 11 Omvandling av investeringsbidrag till driftbidrag – Enskilda vägar 
§ 12 Avstyckning och försäljning av mark på Emmaboda 4:1 
§ 13 Yttrande över förslag till digital agenda för Kalmar län 2021–2022 
§ 14 Ansökan om verksamhetsbidrag - Kvinnojouren 
§ 15 Meddelanden 
 
 
 
 
 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-01-12 3 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
§ 1 Dnr KS/2021:149 
 
Godkännande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Följande ärende föreslås tas upp på dagordningen vid dagens sammanträde: 
 
Förslag extra ärende Jarkko Pekkala (S) 
Ansökan om verksamhetsbidrag – Kvinnojouren 
Bo Eddie Rossbol yrkar avslag på att Jarkko Pekkala (S) förslag till att ta upp 
extra ärendet.  
 
Proposition  
Kommunstyrelseberedningens förslag till dagordning mot Jarkko Pekkala  
Ordförande finner Jarkkos Pekkala (S) förslag vinner.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärende Ansökan om verksamhetsbidrag – Kvinnojouren tas upp vid dagens 
sammanträde 
 
att därmed godkänna dagens dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde.  
____ 
 
Simon Petersson önskar information om ärendeprocess Neikters magasin 
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§ 2  Dnr KS/2021:5 
 
Kommunledningen informerar 
 
Kommunchefen informerar 
Det är ett fortsatt ansträngt läge vad gäller pandemin Covid-19. Region Kalmar 
län har aktiverat krisavtal för vården. Vaccinationen i länet och kommunen 
fortlöper enligt plan.  
 
Ny IT-tekniker är anställd.  
 
Kommunstyrelsens ordförande, KSO informerar 
Gula magasinet/Neikters magasin är uppe för hantering.  
Teknik- och fritidsnämnden har inkommit med begäran om att få riva magasinet. 
Enligt nämnden skulle en rivning kosta ca 500 tkr. Det har även kommit in 
skrivelser och synpunkter om att bevara magasinet. KSO:s förslag är att erbjuda 
500 tkr för den/de som vill plocka ned och flytta magasinet. 
 
I morgondagens tidning kommer det vara en artikel om planerna för södra 
stationsområdet. Från den politiska majoriteten kommer det bl.a. presenteras ett 
förslag att bygga en ny gymnasieskola på del av marken.  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna informationen till protokollet. 
____ 
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§ 3 Dnr KS/2020:8 
 
Kommunstyrelsens detaljbudget 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 om tilldelning av budgetramar till 
kommunens verksamheter. Kommunledningskontoret har för 2021 tilldelats 
55 865 tkr, vilket är en ökning av budgetramen med 3 857 tkr.  
 
Ärendets beredning 
Förslag till detaljbudget har arbetats fram i ett gemensamt arbete med samtliga  
avdelningar inom kommunledningskontoret. 
 
Förvaltningens förslag 
Förslag till detaljbudget ligger inom budgetram. 
 
Budgetförslaget är anpassat utifrån organisationsförändringen.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetförslag kommunstyrelsen 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa föreslagen detaljbudget för kommunstyrelsen 2021 enligt tilldelad 
ram. 
____ 
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§ 4 Dnr KS/2021:50 
 
Lagen om offentlig upphandling - mottagande och öppnande av anbud  

 
Bakgrund 
Enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 9 kap 7 §  ”Försändelser med 
anbud ska, samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas 
vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande 
myndigheten  delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av 
dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska dessutom en av 
en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av 
den som framställt begäran”. 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2019-11-05, § 165, en lista på personer, som två i 
förening, kan delta i ovanstående förfarande vid upphandling över och under 
tröskelvärdena vid respektive förvaltning samt med en uppmaning till de 
kommunala bolagen att på liknande sätt utse personer som kan mottaga och öppna 
anbud enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.  
 
Kommunledningskontoret har uppdaterat listan till en ny bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Anbudsöppning 2021-01-04 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa lista över personer som två i förening kan mottaga och öppna anbud 
enligt bilaga ”Anbudsöppning 2021-01-04 samt  
 
att uppmana de kommunala bolagen att på liknande sätt utse personer som kan 
mottaga och öppna anbud enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.  
____ 
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§ 5 Dnr KS/2021:43 
 
Attesträtt för kommunledningskontoret 
 
Sammanfattning  
Kommunledningskontoret behöver uppdatera sin attestlista. 
 
Ärendets beredning 
Tillsammans med berörda attestanter har förslag på ny attestlista tagits fram av 
förvaltningsekonom Katarina Bondesson. 
 
Beslutsunderlag 
Attestlista KLK 2021 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreslagen attestlista för kommunledningskontoret daterad 2021-01-04. 
____ 
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§ 6 Dnr KS/2021:43 
 
Remissvar – Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket 
 
Sammanfattning  
Regio Kalmar län har genom regional utvecklingsförvaltningen inkommit med 
remiss gällande inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket. 
 
Remissen ska besvaras senast 29 januari 2021 och kom in till kommunen i mitten 
av december 2020. Remisstiden är kort och kräver en del handläggningstid för 
framskrivning av ett förslag till remissvar.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU sammanträder 26 januari 2021. Med 
tanke på den korta svarstiden i kombination med jul och nyårsledigheter är ett 
förslag att KSAU får delegation att besluta om svar på remissen. 
 
Beslutsunderlag 
Remissyttrande Inriktningsplanering (002) arbetsmaterial 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/inriktningsplanering/ 
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-10/underhall-och-
klimatmalen-i-fokus-i-trafikverkets-inriktningsunderlag/ 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om svar från Emmaboda 
kommun gällande Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket. 
 
att svar från Emmaboda kommun ska vara inskickat senast 29 januari 2021. 
____ 
 
 
 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kZtXF-0005Mf-3E&i=57e1b682&c=Bozq0MvJ_y8X5S2gkq2EB_25LiwGZEqWPcEgszEX0w0PZennYn1DjSlkLMsasPWRYLxEQgucBeSj18c9Wc918P82vQBNso_VUONstq_9BoceySDabM6z-vY5NwOFfUVroH2G5UJKpekamzmp8thYlfBHoXXQf9BWJqRDJL98f-HtPDI8I_vokXpkPIK3Tx9SQsu9IdfbPvFhcaKyMaL4yI1LL6CCy1AlCNh_9-28a2mBbR-awnqfHfU2iRtTUSKYwjKRQfw4H92j4s4uIrr5MeS1fNSCEGJto74yYITD8uCpJPwFyqSfjqaClvOxGwqGq34psW3sR-_9TEb8VIXdaw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kZtXF-0005Mf-3E&i=57e1b682&c=Bozq0MvJ_y8X5S2gkq2EB_25LiwGZEqWPcEgszEX0w0PZennYn1DjSlkLMsasPWRYLxEQgucBeSj18c9Wc918P82vQBNso_VUONstq_9BoceySDabM6z-vY5NwOFfUVroH2G5UJKpekamzmp8thYlfBHoXXQf9BWJqRDJL98f-HtPDI8I_vokXpkPIK3Tx9SQsu9IdfbPvFhcaKyMaL4yI1LL6CCy1AlCNh_9-28a2mBbR-awnqfHfU2iRtTUSKYwjKRQfw4H92j4s4uIrr5MeS1fNSCEGJto74yYITD8uCpJPwFyqSfjqaClvOxGwqGq34psW3sR-_9TEb8VIXdaw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kZtXF-0005Mf-3E&i=57e1b682&c=CptU_FriEvqetGSCwqmMyVfuB7N8qAUaBKtg4DE0qe6SUuf6h_Qoll8aW_F_EEU698M2oVOhOmYMn4jrWopJTW9UBhfGI6J3OdE8vQGmRNJYP6YECMadoFhg7H33iCdDQj_h_gtDIAvWQhN9sBoxtSMJziA_72j2BRQs9GdOFVxTUlyjqLpHYDM3kjtGVCX9tHAuZlBGmSY3478qdckvfTM7ufPH4GoG29Vp0Q2Jo7T8MDPWnB9JRAtFRh_JUBod5tlYRCg_LAdtr1dXETtoVP5MiJMHt-Dq6AkUee4a5wZP-GIPuVvW1NPOtwZLrv6i31QiPdiA7uzEsBc6ElyJD3X6bk2eN0BmTe-hq2VkTof1PLlxcKf8lZdQdx_ZRw7Q
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kZtXF-0005Mf-3E&i=57e1b682&c=CptU_FriEvqetGSCwqmMyVfuB7N8qAUaBKtg4DE0qe6SUuf6h_Qoll8aW_F_EEU698M2oVOhOmYMn4jrWopJTW9UBhfGI6J3OdE8vQGmRNJYP6YECMadoFhg7H33iCdDQj_h_gtDIAvWQhN9sBoxtSMJziA_72j2BRQs9GdOFVxTUlyjqLpHYDM3kjtGVCX9tHAuZlBGmSY3478qdckvfTM7ufPH4GoG29Vp0Q2Jo7T8MDPWnB9JRAtFRh_JUBod5tlYRCg_LAdtr1dXETtoVP5MiJMHt-Dq6AkUee4a5wZP-GIPuVvW1NPOtwZLrv6i31QiPdiA7uzEsBc6ElyJD3X6bk2eN0BmTe-hq2VkTof1PLlxcKf8lZdQdx_ZRw7Q
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§ 7 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval i Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU efter Sten-Olof 
Johansson (M) 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har att förrätta följande val efter Sten-Olof Johansson (M): 
- Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Förslag till val: 
- Emma Åhlander Hansson (M) 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse Sten-Olof Johansson (M) 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Emma Åhlander Hansson (M) som ledamot i Kommunstyrelsens  
arbetsutskott under resterande tid för innevarande mandatperioden, efter Sten-Olof  
Johansson (M). 
____ 
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§ 8 Dnr KS/2021:11 
 
Fyllnadsval i Kommunstyrelsens personalutskott, KSPU efter Sten-Olof 
Johansson (M) 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har att förrätta följande val efter Sten-Olof Johansson (M): 
- Ledamot i Kommunstyrelsens personalutskott 
- Ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott 
 
Förslag till val: 
- Ledamot – Emma Åhlander Hansson (M) 
- Ordförande – Johan Jonsson (C) 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse Sten-Olof Johansson (M) 
____ 
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja Emma Åhlander Hansson (M) som ledamot i Kommunstyrelsens  
personalutskott under resterande tid för innevarande mandatperioden, efter  
Sten-Olof Johansson (M). 
 
att välja Johan Jonsson (C) som ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott 
under resterande tid för innevarande mandatperioden, efter Sten-Olof  
Johansson (M). 
____ 
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§ 9 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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§ 10 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 
• 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 
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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 
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp 
• Dosett – 75 kr per dosett 

____ 
 
Yrkande 
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.  
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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 

____ 
 
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” 
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§ 11 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 
____ 
 
Bo Sunesson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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§ 12 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 enlig tidigare 
beslut i kommunfullmäktige 2020-09-28 § 75. 
____ 
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§ 13 Dnr KS/2020:428 
 
Yttrande över förslag till digital agenda för Kalmar län 2021–2022 
 
Bakgrund 
I december 2014 antogs Kalmar läns första regionala digitala agenda – IT i 
människans tjänst. Den arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred 
samverkan mellan länets aktörer. Sedan dess har agendan reviderats två gånger 
och detta är alltså den tredje versionen.  
 
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under länets 
regionala utvecklingsstrategi – Klimat att växa i och visar på de prioriterade mål 
och insatser som i samverkan hjälper länets aktörer att på bästa sätt dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter. Den definierar de digitala utmaningar och 
möjligheter som bedöms ha stor betydelse för länet fram till och med 2022.  
 
Den regionala digitala agendan utgår från den regionala utvecklingsstrategins 
prioriteringar, både vad gäller hållbarhetsfrågor och de tre horisontella 
perspektiven digital omställning, internationalisering och kompetensförsörjning. 
Utöver dessa behöver även frågan om cybersäkerhet finnas med i allt arbete. Den 
digitala agendan vänder sig till politiker och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar 
län, men också till företrädare för näringsliv, myndigheter och föreningsliv. 
 
Yttrande 
Emmaboda kommun ställer sig positiv till målen och förslagen i den 
gemensamma digitala agendan med några kommentarer.  
• I avsnittet infrastruktur vill vi att de kommunala stadsnäten som också jobbar 

med utbyggnaden i länet får en tydligare roll. Vi vill även att det synliggörs 
vilka stadsnät i regionen som finns och att utveckling bör ske i samverkan 
med dessa. 
 

• I målet ”Ökad digital kompetens och delaktighet för invånare” önskar vi att 
omsorg och socialtjänst även inkluderas som viktiga samhällsfunktioner inom 
detta område.  
 

• När det gäller cybersäkerhet skulle vi gärna se ytterligare ett mål 4.4 - 
samverka till att förbättra skyddet mot cyberangrepp och minska de digitala 
sårbarheterna inom länet.  
 

• När frågor kopplat till den digitala agendan ska diskuteras i regionalt 
ledningsforum föreslår vi att även digitaliseringschef, IT-chef och 
motsvarande från kommuner och region ska få möjlighet att delta. 

 
Beslutsunderlag 
Digital agenda Kalmar län 2021-2022 Remissversion 
Följebrev remiss Digital agenda Kalmar län 2021-2022 
___ 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det till 
Region Kalmar län som Emmaboda kommuns yttrande över digital agenda för 
Kalmar län 2021-2022. 
____ 
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§ 14 Dnr KS/2021:52 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag - Kvinnojouren 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har tidigare inkommit med ärende ”Ansökan om 
verksamhetsbidrag – Kvinnojouren” (SN/2020:16 Socialnämndens Dnr) 
 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver verksamhet 
som berör socialnämndens område och har medlemmar från Emmaboda kommun. 
Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. Socialnämnden ställer som 
krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska gagna medlemmarna. Bidraget 
ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan också användas till speciellt 
ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet ska då specificeras i 
ansökan. 
 
Socialnämnden beslutade 2020-05-20 § 50 
att bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor till 
föreningens verksamhet  
att föreslå kommunstyrelsen att verksamhetsstödet till Kvinnojouren i Kalmar län 
utökas till 30 000 kronor och att detta möjliggörs genom att tillskriva 
kommunstyrelsen att det utökade medlet tas från kommunstyrelsens förfogande 
 
Yrkanden  
Jarkko Pekkala (S) yrkar att kommunstyrelsen beviljar att verksamhetsstödet till 
Kvinnojouren i Kalmar län utökas till 30 000 kronor och att detta möjliggörs genom 
att det utökade medlet tas från kommunstyrelsens förfogande 
 
Johan Jonsson (C) yrkar att frågan hänskjuts till ordinarie budgetprocess. 
 
Proposition 
Jarkko Pekkalas (S) yrkande mot Johan Jonssons (C) yrkande.  
Ordförande finner att Johan Jonssons (C) yrkande bifallits.  
 
Votering 
Ja för Jarkko Pekkalas (S) yrkande 
Nej för Johan Jonssons (C) yrkande 
Utfall Ja 6 st Nej 7 st  
____ 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att frågan hänskjuts till ordinarie budgetprocess. 
____ 
 
Reservationer 
Jarkko Pekkala (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Annika Karlsson (S), Marie-Louise 
Eddegård (S)  reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialnämndens beslut. 
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§ 15 Dnr KS/2021:10 
 
Meddelanden 
 
M1 Arkivmyndighetens tillsyn EEAB 2020 
M2 EEAB bilaga draftitförteckningar 2020 
M3 Tillsyn enl GDPR - EEAB 2020 
M4 KS_2020_101-Beslutsexpediering Oskarshamns kommun 2020-11-17 277 
Utredning – räddningsförbund 
M4 KS_2020_101-Protokollsutdrag Oskarshamns kommun 2020-11-17 277 
Utredning – räddningsförbund 
M5 KS-Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med 
OFR Läkare  Viktig information från SKR (cirkulär 2051) 1 
M5 KS-Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med 
OFR Läkare  Viktig information från SKR (cirkulär 2051) 
M6 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL  Viktig 
information från SKR (cirkulär 2049) 1 
M6 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL  Viktig 
information från SKR (cirkulär 2049) 
M7 Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020 
M7 Missiv Nationella vårdkompetensrådet Pandemin och kompetensförsörjningen 
M7 Nationella vårdkompetensrådet Pandemin och kompetensförsörjningen 
M8 Sotningsindex 2020  Viktig information från SKR, cirkulär 2050 1 
M8 Sotningsindex 2020  Viktig information från SKR, cirkulär 2050 
M9 Protokoll-hjalpmedelsnamnden-20201204 
M10 Protokoll-samordningsförbundet-201211-signed 
M11 Omsorgsprisindex (OPI) för 2021  Viktig information från SKR, cirkulär 
2056 1 
M11 Omsorgsprisindex (OPI) för 2021  Viktig information från SKR, cirkulär 
2056 
M12 Samordningsförbundet brev om VP och Budget 2021 
M12 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Budget 2021 
____ 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anteckna meddelanden till protokollet. 
____ 
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Voteringar        
 
 Parti Ledamöter   § 10 § 14 

       
   Ja     Nej   Avst Ja Nej Avst 
1 C Johan Jonsson X    X  
2 M Emma Åhalnder Hansson X    X  
3 M Leif Karlsson X    X  
4 C Bo Sunesson X    X  
5 B-A Bo Eddie Rossbol X    X  
6 KD Gull-Britt Hellborg X    X  
7 SD Martin Henriksson X    X  
8 S Maria Ixcot Nilsson  X  X   
9 S Per Adolfsson  X  X   
10 S Annika Karlsson  X  X   
11 S Jarkko Pekkala  X  X   
12 S Marie-Louise Eddegård  X  X   
13 S Simon Petersson  X  X   
         
   7 6 - 6 7 - 
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