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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-22

Sammanträde med   Kommunfullmäktige  
  Ordförande, andre vice ordförande, kommundirektör o sekreterare deltar på plats, övriga digitalt. 
Plats och tid  Digitalt via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-22.20 
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C)  
GunBritt Henning (S) 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C)  
Tomas Erazim (M) 
Ulf Svensson (SD) 
Johan Starck (S) 
Birgitta Liljerås Larm (KD), tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C)  
Annelie Sjöberg (M)  
Ingegerd Axell (S)  
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD)  
Bo-Kenneth Knutsson (C)  
Birgitta Johansson (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Sven-Olov Lindahl (L) 
Kjell Axell (S) 
Lea Peterson (MP)  
Bo Ljung (KD)  
Maria Havskog (C) 
Christina Bladh (S)  
Mats Svensson (SD) 
Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Stig Axelsson (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M)  
Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C)  
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Ami Fagrell (V)  
Ulf Björlingson (M)  
Vernisa Gazibara (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) 
Stellan Johnsson (C)  
Mikael Andreasson (S) 
Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L) 
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)  
Roddy Brun (KD) 
Eva Ekenberg (MP)  
Kristina Carlo (M) 
Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) 
Tommy Ingvarsson (C) 
Alexandra Åhlfeldt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD) 
Lennart Gustavsson (S)  
Lars Ugarph (M)  
Jan Nilsson (C)  
Jürgen Beck (V) 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
 
Övriga Stig Andersson, kommunrevisionen 
 Karin Elardt, kommunrevisionen 
 Camilla Karlsson, KomRedo, § 66 
      
Utses att justera Anders Gustafsson (M) och Bertil Granman (S) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-04-29 kl. 08.30   Paragrafer 63-92 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Anders Gustafsson (M)  Bertil Granman (S) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kommunfullmäktige  
 
Sammanträdesdatum 2021-04-22 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-04-29 Datum då anslag  2021-05-21 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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 Information med anledning av pågående pandemi, covid -19   

 Allmänhetens frågestund   

 Fråga - Interpellation   

 Årsredovisning 2020 – med sammanställd koncernredovisning 2021/20  

 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen 2021/70  

 Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget 2020/285  

 Bolagsordning Eksjö Fordonsutbildning AB 2021/99  

 Utökad borgensram Eksjöbostäder efter fusion - ansökan 2021/80  

 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i 
Eksjö tätort 

2021/73  

 Slopa avgift för markupplåtelse av allmän plats under 2021 2021/89  

 Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 2021/51  

 Måltidspolicy 2021/71  

 Ersättningsnivå hemtjänsten -Lagen om valfrihetssystem 2021/5  

 Riktlinjer för styrdokument 2021/74  

 Sjöängen - upprensning samt uppsättning av informationsskyltar - 
medborgarförslag 

2020/229  

 Parkeringsdäck på Tullgatan - medborgarförslag 2020/230  

 Parkeringsräcken på Storegårdsparkeringen - medborgarförslag 2020/243  

 Skidlekplats vid ishallen - medborgarförslag 2020/302  

 Förbättra cykelupplevelsen i Eksjö kommun - motion 2020/245  

 Budget 2022 för revisorerna i Höglandsförbundet 2021/101  

 Mötestider kommunfullmäktige   

 Valärenden   

 Avsägelse av uppdrag - Ulla Hägg (S) 2021/105  

 Avsägelse av uppdrag - Kerstin Wredén (L) 2021/107  
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 Avsägelse av uppdrag - Rozita Hedqvist (S) 2021/114  

 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter  Alf Nordell 
(S) 

2021/37  

 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Ulla Hägg (S) 2021/105  

 Val av ersättare i kommunstyresen efter Rozita Hedqvist (S) 2021/114  

 Val av suppleant i Eksjöbostäder AB efter Annika Hultkvist 2020/250  

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   

 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör det lätt att göra rätt - 
motion 

2021/112  
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Kf § 63 Information med anledning av pågående 
pandemi, covid -19 
 
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 
 
Utifrån den pågående pandemin (covid-19) hålls fullmäktiges sammanträde digitalt 
med 49 deltagande ledamöter. 
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Kf § 64 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 
 
Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 65 Fråga från Ami Fagrell (V) 
Dnr KLK 2021/116 

Beslut  
Inga beslut fattas. 

Ärendebeskrivning  
Ami Fagrell (V) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Annelie 
Hägg (C) eller till annan företrädare för Alliansen. 

I slutet av 2020 kom regeringens Coronakommission med sin första rapport om 
äldreomsorgen under pandemin. Det var på många sätt en rapport som visade på 
omfattande brister i den svenska äldreomsorgen som bidragit till så många dött 
där. 

Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt 
sektor. Coronakommissionen ger tydliga rekommendationer om åtgärder. Det 
handlar bland annat om att kraftigt minska andelen timanställda.  

Inom äldreomsorg och hemtjänst i Eksjö kommun finns ett behov av cirka 350 
timmar per dag, utöver tillsvidareanställd personal. När Eksjö kommun var som 
mest ansatt av pandemin var behovet periodvis upp mot 700 timmar om dagen. 

Nu har Vänsterpartiet varit med och tagit fram en extrabudget där stora resurser 
tillförs för att komma till rätta med dessa problem. Kommunerna tilldelas 2 
miljarder kronor för att minska antalet timanställda. Det är ett prestationsbaserat 
bidrag som tillkommer kommuner som kan visa att de har ökat mängden 
tillsvidareanställda inom äldreomsorgen och det betalas ut som ett generellt 
bidrag. 

Det är mycket välkommet och det är nu viktigt att Eksjö kommun snabbt tar tag i 
detta arbete. Därför vill Ami Fagrell ställa följande fråga: 

- På vilket sätt kommer Eksjö kommun arbeta med stödet för att minska
andelen timanställda?

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnar följande svar. 

Frågan är angelägen och aktualiserar frågan om timvikarier. 2019 hade man 207 
timmar per dag med timanställda, under 2020 263 timmar per dag i genomsnitt. 
Det toppar vissa dagar och pandemin har spelat en stor roll under senare delen av 
2020. 

Det är angeläget att minska antalet timanställda i kommunens verksamheter och 
samtidigt öka antalet månadsanställda.  
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Det skulle kunna höja kvalitén genom mer stabila arbetsgrupper. Det kräver ett 
stort arbete, vilket redan pågår. Statsbidraget kan hjälpa till ytterligare.  
 
Kommunen arbetar med heltid som norm. Även arbetstidsavtal ska gås igenom, 
då antalet timmar flukturerar över månaden.  
 
Det riktade statsbidraget om 2 miljarder kronor är tidsbestämt mellan 2021 och 
2023. Bidraget söks i efterhand. Det är upp till kommunen att visa vilket arbete 
man har gjort när man ansöker.   

Det dröjer innan kommunen får instruktioner för hur man kan söka bidraget, hur 
stort det blir och vad kommunen ska göra för att uppfylla kriterierna för att 
erhålla bidraget.    
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Kf § 66 Årsredovisning 2020 – med sammanställd 
koncernredovisning 
Dnr KLK 2021/20 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Årsredovisning 2020 med sammanställd redovisning 
(koncernredovisning), 

att bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020, 

Sebastian Hörlin (S), Annelie Hägg (C), Annelie Sjöberg (M), Ingegerd Axell (S), 
Lea Petersson (MP), Kjell Axell (S) Stellan Johnsson (C), Tomas Erazim (M), 
Elisabeth Werner (SD), Johan Ragnarsson (V), Birgitta Johanson (S), Anders 
Gustafsson (M), Bo Ljung (KD), Bo-Kennet Knutsson (C), Ing-Britt Martinsson 
(C), Lennart Gustavsson (S), Maria Havskog (C), Marie-Louise Gunnarsson (M), 
Ulf Björlingson (M) och Ulf Svensson (SD) deltar på grund av jäv inte i 
ansvarsprövning för kommunstyrelsen.  

att bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020, 

Bo-Kenneth Knutsson (C), Ingbritt Martinsson (C), Christina Bladh (S), Helena 
Möller (SD), Lars Ugarph (M) och Roddy Brun (KD) deltar på grund av jäv inte i 
ansvarsprövning för barn- och utbildningsnämnden,  

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020,  

Anders Gustafsson (M), Johan Starck (S), Tommy Ingvarsson (C), Urban 
Svensson (SD), Eva Ekenberg (MP), Sven-Olov Lindahl (L), Maria Österberg och 
Bertil Granman (S) deltar inte på grund av jäv i ansvarsprövning för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020,  

Marie-Louise Gunnarsson (M), Birgitta Liljerås Larm (KD), Tomas Erazim (M), 
Vernisa Gazibara (S), Kjell Axell (S), Elisabeth Werner (SD) och Jan Nilsson (C) 
deltar på grund av jäv inte i ansvarsprövning för socialnämnden,  
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att bevilja tillväxt- och utvecklingsnämnden och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, 

Magnus Berglund (KD), Maria Havskog (C), Mikael Andreasson (S), Britt-Marie 
Palm (S), Erik Johansson (C), Jes Suhr (M), Jürgen Beck (V), Mats Svensson (SD), 
Kristina Carlo (M) och Annelie Sjöberg (M) deltar på grund av jäv inte i 
ansvarsprövning för tillväxt- och utvecklingsnämnden, 

att bevilja överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) redovisar att kommunens 
resultat för 2020 uppgår till 47,9 mnkr. Inför 2020 hade ett resultat om 30 mnkr 
prognosticerats. Anledning till överskottet är de statsbidrag som erhållits på grund 
av pandemin. Sektorerna har inte följt budget, varför kommunen behöver 
fortsätta prioritera i verksamheterna, utveckla arbetssätt och öka samverkan med 
andra.  

Samtliga verksamheter har påverkats av pandemin. En hel del verksamheter har 
stängts, medan exempelvis vård och omsorg har varit mycket hårt belastade. 
Evenemang och tillställningar har inte kunnat genomföras som planerat.  
 
Kommunen har fortsatt att öka i befolkning, dock endast med 35 personer och 
invånarantalet uppgick 2021-12-31 till l7 778 personer.  

Kommunen fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Flera startbesked har 
beviljats, fler än prognosticerat. Ett nytt handelsområde håller på att utvecklas. 
Flera företag vill utveckla sina verksamheter. Höglandssjukhusets tillbyggnad är 
färdigställd, liksom Ciselören på Norra Storgatan.  

Under 2021 arbetar kommunen med ny översiktsplan, och det arbetet kommer att 
slutföras under året.  

Kommunrevisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson, KomRedo, redovisar 
den granskning som genomförts av Årsredovisning 2020.  

Revisionen bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller det som 
bestämmelserna kräver. Balanskravsutredningen visar på att negativa 
balanskravsresultat från åren 2017 och 2018 har återställts inom tre år. Ingående 
återstående underskott för 2020 (15,1) ryms inom årets budgeterade resultat (30,0 
mnkr). Utfallet överskred budgeten med 17,9 mnkr (47,9 mnkr). 

Kommunen har utvecklat sin mål-och styrningsprocess genom beslut om fyra 
effektmål av betydelse för god ekonomisk hushållning i budgeten. Genom 
mätning av ett antal indikatorer under respektive effektmål görs en samlad 
bedömning om måluppfyllelsen per mål. Kommunen gör en sammanfattande 
bedömning om utfallet avseende verksamhetsmålen, dock saknas underlag som 
visar hur man kommit fram till bedömningen. 
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Kommunens finansiella ställning har stärkts under 2020 och når fullmäktiges 
finansiella mål. Det positiva resultatet är främst ett resultat av kompensation för 
minskade skatteintäkter och ökade statsbidrag till följd av pandemin. 
Verksamheterna redovisar fortsatta underskott och kommunen pekar på vikten av 
att tillfälliga bidrag inte får leda till nettokostnadsökningar. Fortsatt fokus på 
budgetföljsamhet gäller enligt kommunens analys. Soliditetsmål avseende 
kommunkoncernen nås inte fullt ut. 

Kommunen når balanskrav och budgeterat resultatmål för 2020. 
Nettokostnaderna översteg budgeten. Fortsatta kostnadsreduceringar behövs i 
verksamheterna. Det bedöms att resultatet når upp till fullmäktiges finansiella mål 
för god ekonomisk hushållning.  

Underlag som redogör för en samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende 
verksamhetsmålen saknas. Revisionen anser att det inte möjligt att bedöma 
utfallen avseende verksamhetsmålen. 

Kommunen har lämnat aktieägartillskott till de kommunala bolagen, vilket ökat 
aktiernas värde i Eksjö Stadshus AB med 73,4 mnkr till 133,4 mnkr. Förändringen 
är väsentlig och dokumentation som styrker värdet av balansposten kan utvecklas 
för att underlätta revisionens värdering av posten. 

Ägarförhållandena har, efter beslut i fullmäktige i december, i Byggnadsfirma 
Stridh och Son AB till Eksjöbostäder AB förändrats genom försäljning och 
följande uppgående i bolaget genom fusion. Rutinerna vid avstämningar av 
balansposter bör ses över. Kontrollfunktionen och uppdraget avseende de 
finansiella rapporterna behöver tydliggöras. Revisionen har bland annat 
uppmärksammat outredda differenser och reservering för avslutat projekt 
(kalkning) i balansräkningen, vilket borde ha hanterats innan året stängdes. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt externa intäkter och kostnader och är 
rätt periodiserad. Revisionen har noterat avvikelse när det gäller periodisering av 
statsbidrag, i likhet med föregående år. Dock inget väsentligt belopp detta år. 

Resultaträkningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av årets resultat.  
Tillgångarna, avsättningarna och skulderna bedöms i allt väsentligt existera, är 
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principerna i Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, LKBR.  

Bedömningen görs att investeringsredovisningen utifrån genomgång, i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av investeringsverksamheten. Noter och 
tilläggsupplysningar har lämnats i tillräcklig omfattning när det gäller kommunen. 
Utformning avseende kommunkoncernen stämmer inte överens med 
bestämmelserna i LKBR (9 kap14-16 §§).  
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Investeringar har gjorts i gator och vägar, där större investeringsprojekt inte 
framgår tydligt. Investeringsredovisningen överensstämmer med budgeten, men 
planerade investeringar för 30,8 mnkr (föregående år 21,8 mnkr) är inte påbörjade 
eller utförda. Investeringsnivån är låg jämfört med andra kommuner. Större 
investeringar sker främst i de kommunala bolagen, några uppgifter om 
investeringar i de kommunala bolagen som fullmäktige tagit ställning till, lämnas 
inte. 

Revisionens ordförande Stig Andersson redovisar den granskning som gjorts av 
de verksamheter som bedrivits i styrelse och nämnder samt i kommunens bolag. 

Revisionen har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat 
nämnderna, samt genomfört ett antal fördjupade granskningar.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vidare bedöms att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade i 
enlighet med god redovisningssed. Bedömningen är att kommunen per  
2020-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

Resultatet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv. Det är inte möjligt att bedöma om resultatet är förenligt 
med verksamhetsmålen. 

Av genomförd granskning framgår att den samlade bedömningen är att 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över de helägda och delägda bolagens 
verksamheter är lagenlig och har goda förutsättningar att bli ändamålsenlig utifrån 
den nya styrmodell som gäller för innevarande verksamhetsår (2020). Det var 
dock för tidigt att kunna bedöma ändamålsenligheten då någon uppföljning ännu 
inte gjorts. 

Då huvuddelen av den kommunala kärnverksamheten ligger under 
kommunstyrelsen kvarstår uppsiktsplikten över nämnderna. Med den begränsade 
verksamhet som nämnderna har ansvar för och den otydlighet som revisionen 
menar finns i den kommunala organisationen, blir även kommunstyrelsens 
uppsikt över verksamheten otydlig, och till större delen en självgranskning. 

Revisionen anser att det är viktigt att den parlamentariska beredningen som nu är 
tillsatt ser över kommunens organisation i syfte att föreslå en tydligare och mer 
ren organisationsmodell.  

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
överförmyndarnämnden och tillfälliga beredningar (så som parlamentariska 
beredningen) samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vidare tillstyrks att 
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30 
Eksjö kommuns Årsredovisning 2020 med sammanställd koncernredovisning 
Granskning av Årsredovisning 2020 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna samt revisionsberättelser för 
samtliga företag ingående i kommunkoncernen 
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Kf § 67 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen 
Dnr KLK 2021/70 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 o 
18 §§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16, 2021-03-30 
Eksjö Stadshus beslut 2021-03-16 
Granskningsrapporter 2020 
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Kf § 68 Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till sociala sektorns ram för försörjningsstöd tillföra 3,8 mnkr med anledning 
av ökade kostnader på grund av pandemin, samt 

att till barn- och utbildningssektorns ram för grundskolan tillföra 3,9 mnkr för 
hantering av ökade kostnader samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten, och 

att till samhällsbyggnadssektorn ram 2021 för skogen tillföra 0,1 mnkr för 
minskning av budgeterade intäkter. 

Ärendebeskrivning  
Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader jämfört 
när budget 2021 fastställdes. En tidig prognos som gjordes i november-december 
visar att sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse. Avvikelsen beror främst 
på ett antal större verksamheter samt att skatteintäkter och bidrag prognostiserar 
en större intäkt än budget. Den beror även på en bättre prognos för 
konjunkturen, men också beslutade ökade generella statsbidrag som inte var 
beslutade när budgeten fastställdes.  

När budgeten fastställdes i kommunen fanns förslag på ökade generella 
statsbidrag men riksdagen hade inte tagit beslut om dem. I kommunens budget 
räknades av försiktighetsskäl att 4 mnkr skulle tillfalla kommunen av de ökade 
generella statsbidragen. När beslutet sedan fattades tillföll 11 mnkr Eksjö 
kommun. Därmed finns 7 mnkr i ökade intäkter utöver budget.  

Ett ökat, permanent riktat statsbidrag till äldreomsorgen har också beslutats som 
innebär 8,4 mnkr mer i intäkter till Eksjö kommun och sociala sektorn än vad 
som budgeterats. (Här beslutade kommunfullmäktige att om detta bidrag 
beslutades om ska den utökning av budget för personalbemanning inom 
äldreomsorgen om 0,9 mnkr som gjordes i budget 2021 flyttas till grundskolan).  

Ökat statsbidrag (skolmiljarden) till skolan 2021 har också beslutats om vilket för 
Eksjö kommun och barn- och utbildningssektorn innebär 1,7 mnkr i ökade 
intäkter.” 

Alliansens partier Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
har tillsammans med Socialdemokraterna diskuterat fördelning, prioriteringar samt 
förslag till tilläggsbudgetering av resterande beslutade statsbidrag. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 

att notera att barn- och utbildningssektorn tillförs 1,7 mnkr genom erhållna 
riktade statsbidrag, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2021-08-31 redovisa plan 
för hantering av tillförda medel inom barn- och utbildningssektorn, 
 
att notera att sociala sektorn tillförs 8,3 mnkr genom erhållna riktade statsbidrag 
för äldreomsorg, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2021-05-04 redovisa plan 
för hantering av tillförda medel och en äldreomsorg i budgetbalans för 
verksamhetsåret 2021. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C), Sebastian Hörlin (S), Bo-Kenneth Knutsson (C), Johan 
Ragnarsson (V), Bo Ljung (KD), Ulf Björlingson (M), Sven-Olov Lindahl 
(L), Ulf Svensson (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Skrivelse från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Ekonomichef K Höljfors
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 69 Bolagsordning Eksjö Fordonsutbildning 
AB 
Dnr KLK 2021/99 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att man inte har något att erinra mot att bolagsordningen för Eksjö 
Fordonsutbildning AB revideras i § 3, första strecksatsen, till att bedriva 
gymnasieutbildning inom Fordons- och transportprogrammet, Byggprogrammet 
samt Naturbruksprogrammet – inriktning skog. 
 
Jes Suhr (M) och Lars Ugarph (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2012-08-30 beslut om Bolagsordning för Eksjö 
Fordonsutbildning. Skolverket godkände 2015 ett utökat programutbud för 
skolan, vilket gör att bolagsordningen bör revideras i § 3 Föremål för bolagets 
verksamhet, till att även innefatta naturbruksprogrammet.  

Bolagsordningen föreslås revideras enligt följande;  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: 
 

 Bedriva gymnasieutbildning inom Fordons- och transportprogrammet, 
Byggprogrammet samt Naturbruksprogrammet- inriktning skog 

 Bedriva och sälja andra former av utbildningar inom ovanstående 
områden 

 Tillhandahålla lokaler, utrustning och lärare till företag som förlägger 
kursverksamhet hos bolaget samt 

 Bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Inför beslut på bolagsstämman om tillägg i § 3, ska enligt bolagsordningen 
kommunfullmäktige yttra sig över föreslagna förändringar.  

Vid bolagsstämman 2021-03-05 togs beslut om att se över bolagsordning i ett 
större perspektiv, vilket kommer att ske under året. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-13 
Skrivelse från Markus Kyllenbeck, kommunalråd 
Bolagsordning - Eksjö Fordonsutbildning AB 
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola  
Etableringskontroll Eksjö Fordonsutbildning AB Nifsarpsskolan med ansökan  
      

Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildning
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 70 Utökad borgensram Eksjöbostäder efter 
fusion - ansökan 
Dnr KLK 2021/80 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksjöbostäder AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 

att återta tidigare fattat beslut, 2019-04-25 om att ingå borgen för Byggnadsfirma 
Stridh och Son AB om 40 mnkr. 

Jes Suhr (M), Micael Carlsson (L), Urban Svensson (SD) och Julia Liderfelt (C) 
deltar inte i ärendet på grund av jäv.   

Ärendebeskrivning  
Byggnadsfirma Stridh och Son AB har en borgensram på 40 mnkr, beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-04-25. Bolaget nyttjar för närvarande hela 
borgenramen. Eksjöbostäder AB har en borgensram på 320 mnkr, beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-09-20 Bolaget nyttjar för närvarande 311 mnkr av 
borgensramen. 

I samband med att Byggnadsfirma Stridh och Son AB kommer att fusioneras med 
Eksjöbostäder AB kommer de lån om 40 mnkr, som finns i Byggnadsfirma Stridh 
och Son AB, att övertas av Eksjöbostäder AB. 

Borgensramen för Byggnadsfirma Stridh och Son AB om 40 mnkr, behöver 
därmed återtas och borgensramen för Eksjöbostäder AB utökas med 40 mnkr till 
360 mnkr. 

Styrelsen för Eksjöbostäder AB har därför 2021-02-15, begärt utökad borgensram 
med 40 mnkr till 360 mnkr. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Eksjö Stadshus AB:s beslut 2020-03-16 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2021-03-09  
Eksjöbostäder AB:s beslut 2021-02-15 
      

Utdrag:  
Eksjöbostäder AB 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 
Ekonomichefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 71 Utökning av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster i Eksjö tätort 
Dnr KLK 2021/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster kring Eksjö tätort 
enligt förslag.  

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Muffen 1 ligger vid Abborravik utanför Eksjö. Fastigheten ska 
exploateras och då har det kommit fram att det befintliga verksamhetsområdet för 
allmänna vattentjänster i Eksjö tätort inte omfattar fastigheten och kringliggande 
område.  

Fastigheten Muffen 1 och området är geografiskt lokaliserat i direkt anslutning till 
det befintliga verksamhetsområdet för den samlade bebyggelsen i Eksjö tätort.  

Området bör utökas och allmänna vattentjänster ordnas för fastigheten och 
blivande kringliggande fastigheter i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster  
§ 6 (SFS: 2006:412). 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Beslut från Samhällsbyggnadssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2021-02-09 
Bilaga 1 förslag på utökning av verksamhetsområde 
Eksjö Energi AB:s beslut 2021-02-11, § 95 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 72 Slopa avgift för markupplåtelse av allmän 
plats under 2021 
Dnr KLK 2021/89 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att slopa avgifter för markupplåtelser av allmän plats under 2021, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i 
maj, utreda förutsättningarna att även slopa avgiften för torghandel 2021. 
Avgiftsbefrielsen ska gälla retroaktivt för de som redan betalat avgift för 
torghandeln avseende 2021. 

Ärendebeskrivning  
Under pandemin har näringslivet haft svåra ekonomiska utmaningar. 
Samhällsbyggnadssektorn har tillsammans med förvaltningen och 
kommunstyrelsens presidium diskuterat olika förslag till lättnader för företag. Ett 
förslag som samhällsbyggnadssektorn lagt fram är avgiftsbefrielse för restauranger 
och caféer som betalar en avgift för att använda kommunens mark till sin 
verksamhet. Åtgärden kan i sammanhanget ses som symbolisk och underlättar 
endast för en liten del av näringslivet. Samtidigt skapar denna del av näringslivet 
förutsättningar för levande stadsmiljöer i våra orter. I detta fall i Eksjö och 
Mariannelund. 

Under 2020 uppgick Eksjö kommuns intäkter till 43 246 kr för upplåtelser av 
allmän plats. Intäktsbortfallet vid genomförande av förslaget bedöms uppgå till en 
likvärdig summa som föregående år. 

Det är kommunfullmäktige som har antagit taxan och därför ska ta beslut om 
eventuella förändringar av taxan för upplåtelse och begagnande av allmän plats. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27 att avgiften för användande av 
offentlig plats och avgiften för uteserveringar utanför Eksjö stad ska utgöra 
hälften av den avgift som gäller i staden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 att omfördela 45 tkr från oförutsett för 
att täcka intäktsbortfallet till samhällsbyggnadssektorn för slopad avgift för 
markupplåtelse. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Micael Carlsson (L) att kommunstyrelsen får i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj, utreda förutsättningarna att även slopa 
avgiften för torghandel 2021. Avgiftsbefrielsen ska gälla retroaktivt för de som 
redan betalat avgift för torghandeln avseende 2021. 

Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V), Jürgen Beck (V), Annelie 
Hägg (C), Bo Ljung (KD,) Tomas Erazim (M), Bertil Granman (S), Stellan 
Johnsson (C), Annelie Sjöberg (M), Ulf Björlingson (M), Ulf Svensson 
(SD), Sven-Olov Lindahl (L), Bo-Kenneth Knutsson (C) och Kristina Carlo 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag och till Micael Carlssons tilläggsyrkande.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, först proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på Micael Carlssons tilläggsyrkande mot 
avslag.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Micael Carlssons tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Samhällsbyggnadssektorns beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 
Gällande taxa för upplåtelse och begagnande av allmän plats 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 73 Revisionsreglemente för 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/51 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta revisionsreglemente för Höglandsförbundet, samt 

att till fullmäktiges presidium och den tidigare arbetsgruppen påtala att 
revisionsreglementet innehåller en del brister, varför en reviderad version 
framöver bör arbetas fram. 

Ärendebeskrivning  
Inför mandatperioden 2019–2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter 
för de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för 
revisionen på Höglandsförbundet. Tidigare saknades reglemente för revisionen. 
Reglementet föreslogs gälla från 1 januari 2019 då den nya revisionen tillträde sitt 
uppdrag. Reglementet antogs av direktionen 2018-11-30.  

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens 
reglemente ska beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att 
revisionens roll bör förtydligas. Det reviderade revisionsreglementet har 
förankrats med arbetsgruppen som arbetade fram förslaget 2018.  

Revisionen reviderade reglemente förslås gälla när beslut tagits i de fem 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Sebastian Hörlin (S) att till fullmäktiges presidium och den tidigare 
arbetsgruppen påtala att revisionsreglementet innehåller en del brister varför en 
reviderad version framöver bör arbetas fram. 

Ami Fagrell (V) avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

  

23



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22
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Därefter ställer ordförande proposition på Sebastian Hörlins tilläggsyrkande mot 
avslag.  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Sebastian Hörlins tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Höglandsförbundets beslut 2020-12-18  
Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktiges presidium 
Arbetsgruppen
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Kf § 74 Måltidspolicy 
Dnr KLK 2021/71 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna föreslagen revidering av måltidspolicyn. 

Ärendebeskrivning  
Måltidspolicyn fastställdes av kommunfullmäktige 2013-04-25. 

En revidering av Måltidspolicyn har genomförts med följande ändringar; 

 Eksjö kommuns vision har infogats i inledningen  
 Övergripande mål har omformulerats 
 Säkra måltider för matgäster med allergi och överkänslighet, har utökats 

till att även innefatta anpassade måltider  
 Miljösmarta (tidigare Hållbara) måltider har omformulerats för att 

harmoniera eller överensstämma med övriga styrdokument som är 
kopplade till mat och måltider (inköpspolicy och miljöpolicy)  

 En prioriteringsordning inför upphandling av livsmedel har arbetats fram 
för tydligare inriktning 

 Tillägg i pusselbiten miljösmarta måltider: avfall ska i första hand minimeras 
och i andra hand återanvändas 

 Hur respektive sektor ska arbeta mot målen i Måltidspolicyn har, från att 
tidigare varit specificerade vem som ansvarar för vad, omformulerats till 
ett gemensamt ansvar för sektorn 

 Kommunledningskontorets och tillväxt- och utvecklingssektorns 
måltidsverksamhet har tillkommit. I dessa sektorer finns kommunens 
caféer och fritidsgårdar och det är förtydligat att policyns mål även 
inrymmer dem.   

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Eva Ekenberg (MP) med bifall av Ami Fagrell (V) att ärendet återremitteras så 
att prioriteringsordningen för upphandling omformuleras så att den harmonierar 
med andemeningen i den reviderade måltidspolicyn. 
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Eva Ekenbergs med fleras yrkande om återremiss 
mot att ärendet avgörs idag.  

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Ledningsutskottet beslut 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidsutvecklare 2021-03-08 
Måltidspolicy 
      

Utdrag:  
Måltidsutvecklaren 
Kommunikationsavdelningen
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Kf § 75 Ersättningsnivå hemtjänsten - Lagen om 
valfrihetssystem 
Dnr KLK 2021/5 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa hemtjänstersättningen från och med 2021-01-01 till nedanstående 
belopp  
- Omvårdnadsinsatser egenregi: 418 kr per beviljad hemtjänsttimma  
- Omvårdnadsinsatser privat regi: 426 kr per beviljad hemtjänsttimma  
- Serviceinsatser egenregi: 376 kr per beviljad hemtjänsttimma  
- Serviceinsatser privat regi: 384 kr per beviljad hemtjänsttimma   
 
att korrigera ovan angivna belopp för hemtjänstersättning med utfallet av 2021 års 
lönerevision.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 att återremittera ärendet om 
Ersättningsnivå hemtjänsten – lagen om valfrihetssystem (LOV), för vidare 
komplettering och utredning kring underlaget.  

1 januari 2011 infördes ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Valfrihetssystemet 
grundar sig på LOV och innebär att det är möjligt för privata företag att bedriva 
hemtjänstverksamhet i kommunen givet att de har ansökt och blivit godkända 
som utförare av hemtjänst.  

Hemtjänstutförare, såväl kommunens egenregi som privata aktörer, ersätts per 
beviljad hemtjänsttimma i Eksjö kommun. Senaste strukturella förändring av 
hemtjänstersättningen gjordes 2015. Därefter har mer tekniska justeringar gjorts. 
Med tekniska justeringar menas exempelvis prisjustering på grund av 
indexjusteringar, lönerevision eller dylikt.   

I sektorns arbete med utvecklingsarbeten kopplat till äldreomsorgsplan har 
socialberedningen 2020-03-18 behandlat frågan om resursfördelning för 
hemtjänsten. Då togs ett inriktningsbeslut att ge sektorn i uppdrag att uppdatera 
riktlinjer för avgiftshandläggning och ny resursfördelning för hemtjänst, med 
inriktningen att införa utförd tid med rambeslut som resursfördelningsmodell och 
avgiftsmodell.  

I och med att Eksjö kommun har ett valfrihetssystem som grundar sig på Lag om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst ska även ersättningsnivåerna för 
hemtjänst fastställas, även om de enbart är av teknisk karaktär.  

27



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I hemtjänstersättningen per beviljad hemtjänsttimma ingår samtliga kostnader för 
tjänsternas utförande såsom personal-, lokal-, material-, transport-, 
administrations- och ledningskostnader samt kostnader för kringtid.  

Då 2021 års lönerevision inte är klar föreslås att beslut tas att 
hemtjänstersättningen automatiskt ska räknas upp utifrån genomsnittlig nivå för 
hemtjänstpersonal från och med då nytt avtal gäller.  

I LOV utgår man ifrån likabehandlingsprincipen och då får inte 
egenregiverksamheten behandlas annorlunda med medvetna konkurrensfördelar 
än externa anordnare och vice versa. Utifrån rekommendationer ifrån SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) bör därför overheadkostnader för ekonomi, 
personal och IT ingå i hemtjänstersättningen till privata aktörer för att 
likabehandling ska ske utifrån att egenregin nyttjar kommunens stödverksamheter. 
Privata aktörer får därmed ersättning för det medan egenregin inte får ersättning 
då de nyttjar dessa funktioner, eftersom ingen interndebitering sker. Privata 
utförare är också kompenserade för skillnader i momsregler.  
 
Det finns i dagsläget inga privata utförare som utför hemtjänst inom Eksjö 
kommun. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Beslut från Sociala Sektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, Nelly Hugosson, sektorsekonom 
och Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, 2021-03-12 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
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Kf § 76 Riktlinjer för styrdokument 
Dnr KLK 2021/74 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att upphäva Terminologi - styrdokument från 2006, samt 

att kommunstyrelsens beslut anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Terminologi - styrdokument antogs av kommunfullmäktige 2006-11-30. Utifrån 
de senaste årens införande av vision, policy för styrning och ledning och 
verksamhetsplaner, finns ett behov av riktlinjer för styrdokument.   
För att leda kommunens verksamhet i önskad riktning, upprättas styrdokument på 
olika nivåer i verksamheten. Styrdokument är ett verktyg för att förverkliga 
politiska mål och beslut.  

För att dokumenten ska få den effekten krävs att de är kända i verksamheten, att 
de är tillgängliga, tydliga, lättlästa och enkla att använda i det dagliga arbetet.  

Syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlighet i hanteringen av styrdokument. 
Riktlinjerna fastställer vilka olika typer av styrdokument som finns i Eksjö 
kommun.   

I samtliga styrdokument ska finnas uppgift om: 

 Dokumenttyp 
 Vem som fastställt dokumentet 
 Vem det gäller för 
 Giltighet från och med till och med 
 Dokumentansvarig 
 Senast reviderad  

Alla styrdokument ska ha enhetlig layout och utgå från en gemensam 
dokumentmall. 

Kommunstyrelsen har 2021-03-30 beslutat att anta Riktlinjer för styrdokument. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall, och kommundirektör Tord du 
Rietz, 2021-03-01 
Riktlinjer för styrdokument 
      

Utdrag:  
Kommunikationsenheten 
Kansliavdelningen
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Kf § 77 Sjöängen - upprensning samt uppsättning 
av informationsskyltar - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/229 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-09-25 följande.  
 
Vid regementet I12/Fo 17 fanns ett handövningsfält i Sjöängen vid Hunsnäsens 
strand. Området har sedan använts och används fortfarande som en 
evenemangsplats för konserter och för Ryttarspelen.  
 
Nu håller Sjöängen på att växa igen och borde rensas upp från buskar och sly. 
Även de gamla stigarna och de små öppna platserna borde rensas upp. I området 
finns några hundlatriner, vilket är bra. Kanske kunde några fler sättas upp och 
även kompletteras med papperskorgar på lämpliga ställen? 
 
Kenneth Jägsander framför vidare att i Sjöängen har tiotusentals soldater övat och 
tränat på idrottsplatsen, lärt sig simma i kallbadhuset, dansat på dansbanan, skjutit 
sina första skott på korthållsbanan med mera. Förslagsställaren föreslår att, när 
området har rensats upp, nästa projekt startas upp. Nämligen att i samverkan med 
I 12:s kamratförening sätta upp passande informationsskyltar på några av de 
nämnda platserna.  
 
Under 2021 planeras åtgärder för röjning av sly och avverkning av riskträd i stora 
delar av Sjöängen i enlighet med medborgarförslaget. När det gäller röjning av sly 
är det viktigt att röjningsintervallerna inte drar ut på tiden så att slyet blir för 
grovt. Blir det för grovt kan det inte ligga kvar och förmultna naturligt, utan måste 
dras ut och åtgärden blir mer tidskrävande och kostsam. I detta fall kommer vissa 
ytor att rensas från sly efter att röjning genomförts.  
 
Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att Sjöängen är ett av flera områden i 
kommunen som bör ha hög prioritet. 
 
I området finns hundlatriner och soptunnor utspridda och i nuläget syns inga 
tendenser att området skulle vara i behov av fler. 
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Samhällsbyggnadssektorn ser positivt på att samordna information till en 
kommande informationsskylt i Sjöängen. Samtal har förts med företrädare för 
I12:s kamratförening som också är positiva till att bidra med intressant 
information om hur området historiskt har använts. Samordning och uppsättning 
av skylt kan ske när information finns framtagen under 2021 eller 2022. 
 
Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Tommy Ingvarsson (C) bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03, 2021-03-31 
Samhällsbyggnadssektorn beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
Medborgarförslag från Kenneth Jägsander, 2020-09-25  
      

Utdrag:  
Kenneth Jägsander
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Kf § 78 Parkeringsdäck på Tullgatan - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/230 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Tony Jansson framför i medborgarförslag 2020-09-28 följande. 
 
Under lång tid har det saknats parkeringsplatser och garage i centrala Eksjö. Fler 
planerade bostäder i centrum kommer ytterligare att öka behovet av sådana 
platser, bland annat det planerade boendet på nuvarande Coops parkeringsplats. 
 
Att bo i centrala Eksjö och hitta en säker nattparkering eller garage kräver sin man 
eller kvinna, menar förslagsställaren. För cirka 10 år sedan lämnade 
förslagsställaren ett förslag om att bygga ett parkeringsdäck på Tullgatan på 
nuvarande parkeringsplats mitt emot hotellannexet. Förslagsställaren bifogade då 
en skiss gjord av den lokale konstnären Kyösti Turtiainen.  
 
Torgny Jansson tänker sig en byggnad som är lägre än hotellannexet, det vill säga 
två våningar ovan jord, med ett plan under markplan med garageplatser för de 
centralt boende. Närheten till resecentrum ser förslagsställaren som mycket 
positiv. Vidare påtalas att ungefär samtidigt som förslag om parkeringsdäck 
lämnades för 10 år sedan, föreslogs även en bilfri Södra Storgatan under lördagar i 
juni, juli och augusti. Nu verkar vi snart vara där. Det finns säkert många 
argument mot detta förslag, exempelvis att parkeringsavgifter måste införas på alla 
våra nuvarande gratis parkeringsplatser eller att infarten från öster försvåras. 
Förslagsställaren vill att ett parkeringsdäck byggs på Tullgatan. 
 
Då medborgarförslaget innehåller flera påståenden och delförslag inleds med ett 
förtydligande om vad utredningen tittat på. 

 Nuvarande parkeringssituation i Eksjö stad 
 Planerna vid Coop 
 Förslag om parkeringdäck vid Tullgatan enligt förslagsställarens 

beskrivning 
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Nuvarande parkeringssituation i Eksjö stad: 
2018 genomförde konsultbolaget ÅF-Infrastructure en parkeringsutredning på 
uppdrag av samhällsbyggnadssektorn. Syftet med denna utredning var att 
utvärdera parkeringssituationen i centrala Eksjö, bedöma om kommunens 
parkeringsnorm stämmer överens med efterfrågan på parkering i tätorten, samt att 
undersöka förutsättningarna för att arbeta med en mer flexibel parkeringsnorm 
och parkeringsköp.  
 
Totalt finns 1 948 platser, där beläggningsgraden har ett snitt på 57 procent dag 
fredag, 43 procent natt, fredag-lördag och 40 procent dag lördag. 
 
I rapportens slutsats konstateras bland annat att det idag finns ett överskott på 
parkeringsplatser i Eksjö, men att det samtidigt är hög belastning på vissa platser. 
Det går att styra om med exempelvis förändrade tidsregleringar främst ur ett 
handelsperspektiv. Sedan rapporten skrevs har vissa tidsregleringar ändrats och 
införandet av parkeringsskiva upplevs ha givit effekt på så sätt att efterlevnaden av 
tidsangivelserna blivit bättre. Detta finns dock ingen statistik över. 

Eksjö kommun tar ofta emot synpunkter från olika aktörer om behovet av fler 
centrala parkeringsplatser, men kan efter mätningar och beräkningar inte komma 
till en slutsats som innebär att ett behov finns i nuläget.  

Utifrån medborgarförslagets frågeställning ska sägas att boendeparkering och 
privata garageanläggningar inte har räknats med. Dock har större 
parkeringsanläggningar som inte är kommunens som exempelvis Coop, ICA och 
Willys parkering, räknats med. 

Sammantaget vill samhällsbyggnadssektorn inte hålla med om att det saknas 
parkeringsplatser. Dock är frågan om platser i garage eller parkeringshus, 
obesvarad. Den typen av platser kan innebära högre värden för den enskildes 
känsla av trygghet och säkerhet än vad en allmän parkering på gatan kan erbjuda. 
 

Sedan en kort tid tillbaka har fastigheten där Coop ligger bytt ägare. Den nya 
ägaren har enligt uppgift inte samma ambitioner som den tidigare och 
samhällsbyggnadssektorn kan i dagsläget inte svara för när, eller om, det blir några 
förändringar på det området. Fastighetsägaren har mandat att hantera ytan utefter 
sina önskemål vad avser parkering och parkeringsreglering.  

Lokalisering av en mer effektiv parkeringsanläggning, som exempelvis ett 
parkeringsdäck, bör ske i direkt anslutning till stadens centrala delar. Positiva 
samverkanseffekter kan fås om det ligger i anslutning till butiker, shoppingstråk, 
hotell, resecentrum eller koncentrerade bostadsstrukturer. Utifrån dessa 
parametrar anser samhällsbyggnadssektorn att förslagsställaren har pekat på en bra 
plats i staden.  
 
Befintlig parkeringsplats rymmer cirka 60 parkeringsplatser och är cirka 1900 
kvadratmeter. Byggs ett parkeringsdäck eller parkeringshus tillkommer yta för 
väggar, ramper, hissar och trappor och ytan per plan minskar något. Generöst 
räknat kan ytan inrymma cirka 55 platser per plan.  

34



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Med ett garageplan och två övriga plan inryms cirka 165 platser, det vill säga ett 
nettotillskott på cirka 105 platser.  
 
På den specifika platsen behöver hänsyn tas till bostäder i direkt anslutning samt 
kulturmiljöaspekter. I detta sammanhang har det inte bedömts relevant att utreda 
dessa förutsättningar. Sammantaget bedöms platsen vara möjlig att utreda vidare 
utifrån ett scenario där mer yteffektiv parkering är nödvändig att skapa. 
 
Slutligen till ett resonemang om ekonomisk genomförbarhet.  
Den första frågan som måste ställas är vem som är användaren? Ska det vara 
allmän parkering eller privat boendeparkering? Det kan vara en kombination som 
inte alls är ovanlig. Om vi förutsätter att det byggs ett parkeringsdäck i kommunal 
regi för allmän parkering, ställs ytterligare frågor. Vad kostar det och vem ska 
betala? 
 
I ett likvärdigt fall som utreddes i Västerås 2017 där tre platser var aktuella, 
gjordes kostnadsuppskattningar mellan 16-19 mnkr, förutsatt enklaste metod och 
utförande. I andra beräkningar nämns schablonvärden hämtade från likvärdiga 
utredningar. där kostnad per bilplats i parkeringshus bedöms till 175-200 tkr per 
plats, vilket i detta fall skulle innebära en uppskattad kostnad mellan 28-33 mnkr. 
Var sanningen ligger i just detta fall skulle behöva utredas närmare.  

Som jämförelse är det nyttigt att redovisa schablonkostnaden för markparkering 
som ligger mellan 20-25 tkr. Alltså cirka en tiondel av anläggningskostnaden för 
parkeringshus.  

 
Samhällsbyggnadssektorn gör sammantaget bedömningen att behovet av fler 
parkeringsplatser i centrum är för lågt för att förorda byggande av parkeringsdäck.  
Andra lösningar för att främja cykling, gående och kollektivtrafik bör prioriteras 
före anläggande av parkeringsplatser, så länge nyttjandegraden på befintliga 
parkeringsplatser inte är högre. Även förändringar av parkeringsregleringen kan 
vara vägar för att styra användningen av olika parkeringsområden på ett önskvärt 
sätt.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-03, 2021-03-30 
Samhällsbyggnadssektorn beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 2021-03-10 
Medborgarförslag från Tony Jansson, 2020-09-28 
Parkeringsutredning med bilaga, 2018-06-07  
Rapport parkeringsutredning 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
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Kf § 79 Parkeringsräcken på 
Storegårdsparkeringen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/243 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Tapio Sulasami framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande.  
 
Parkeringen vid Storegårdsområdet (öster om Prästängsskolan) används för 
parkering av personbilar, kollektivtrafik med mera. Parkeringsplatserna är målade 
med vita linjer. Det finns även en källsorteringsstation på området. När 
parkeringsplatsen inte används till vad den egentligen är till för, förekommer det 
att en del använder området för fordonsaktiviteter av andra slag. Det märks bland 
annat av de spår som finns inom området.  
 
För att till viss del begränsa oönskade aktiviteter med fordon bör 
parkeringsräcken sättas upp, eventuellt kompletterade med upphöjda refuger som 
markerar in- och utfarterna från respektive parkeringsområde. Man bör även 
överväga att anlägga lämpliga upphöjda "refuger" som markerar in- och utfarter 
från respektive parkeringsområde, och anlägga lämpliga hastighetsbegränsande 
hinder längs "bussgatan" inom parkeringsområdet. 
 
Samhällsbyggnadssektorn har, efter upprepade inkommande synpunkter i linje 
med medborgarförslaget, på eget initiativ påbörjat en utredning för att ta fram 
förslag på trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder på och i 
anslutning till parkeringen. Syftet med åtgärden är, utöver att åstadkomma en mer 
trafiksäker miljö, minska bullerstörningar och öka attraktiviteten och tryggheten i 
området. Synpunkter har inkommit från närboende, campingen och besökande till 
området.  
 
På den västra sidan av Olsbergs Arena finns idag en form av avgränsande 
betongräcke. Skulle den typen av avgränsning användas för att dela upp 
parkeringsområdet för att minska utrymmet för buskörning kostar dessa sektioner 
ungefär 1 000 kronor per meter. För att avdela samtliga parkeringsskepp krävs 
cirka 140 meter. Det är dock inte nödvändigt att använda denna metod på hela 
parkeringen.  
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Samhällsbyggnadssektorn tittar även på vilka effekter åtgärden får på 
driftkostnaderna, då fler avgränsande föremål med olika utformningsalternativ, 
påverkar exempelvis sopning och snöröjning. 
 
Åtgäerrd bedöms kunna genomföras under 2021 och finansieras inom ramen för 
nuvarande investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19, 2021-03-30 
Samhällsbyggnadssektorn beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi 2020-10-16  
      

Utdrag:  
Förslagsställaren
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Kf § 80 Skidlekplats vid ishallen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/302 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag daterat 2020-11-30 lämnas förslag om att använda skrapet från 
ishallsprepareringen för att bygga en skidlekplats för barn. Isskrapet som får 
karaktären av snö läggs idag i hög utanför ishallen och smälter bort. Ett slöseri 
med naturresurser kan tyckas. Denna hög borde, under någon del av 
vintersäsongen (tidslängden är inte det viktigaste i sammanhanget), kunna pistas ut 
och användas till skidlekplats för barn.  

Ytan behöver inte vara särskilt stor förrän den kan vara till nytta för barnens lek 
och skidfostran. Skidlekplatsen bör läggas intill ishallen i lä för sol och vind i 
möjligaste mån. En skidlekplats knyter an till det redan befintliga 
rekreationsområdet mellan ishallen och Storegårdsparkeringen.  

Arbete med preparering av skidlekplats bör få plats inom ramen för befintliga 
kommunala tjänster, annars går det säkert att få hjälp från det befintliga 
föreningslivet. I vilket fall bör det inte leda till några egentliga kostnadsökningar. 
Bör påpekas att skidlekplatsen ska vara till för mindre barn. Förslagsställaren vill 
att kommunen utreder möjligheterna till detta.  

Storegårdshallen renoverades 2019 och ett helt nytt isaggregat installerades. I 
samband med det byggdes även en smältgrop inne i hallen. Det innebär att 
isskrapet inte längre körs ut, utan smälter inne i hallen. Ingen port finns för att 
köra ut snö på baksidan. Förutom det innebär det en stor säkerhetsrisk att köra 
ismaskinen utomhus.  

Fritidsavdelningen skulle eventuellt kunna bistå med is eller snö vid något enstaka 
event, men i så fall krävs en lastmaskin för förflyttning av snön.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19, 2021-03-30 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-03-17 
Medborgarförslag 2020-11-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef, 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren
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Kf § 81 Förbättra cykelupplevelsen i Eksjö 
kommun - motion 
Dnr KLK 2020/245 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna framför genom Lea Petersson (MP) i motion 2020-10-21 
följande. 
 
För att nå de globala och lokala miljö- och hållbarhetsmålen måste bilberoendet 
minska och andra transportmedel prioriteras. Att cykla är ett trafiksäkert val, inte 
minst utanför skolor och förskolor.  
 
Att göra det enklare för våra kommuninvånare att välja cykel framför andra 
transportmedel har många fördelar, såväl för individen som för samhället. Att 
välja cykel ger bättre ekonomi, förbättrad hälsa, minskad stress och mer attraktiv 
stadsmiljö.  
 
Lea Petersson anser att Eksjö kommun har gjort en hel del för att göra det enklare 
att cykla. Kommunen har relativt bra cykelvägar och en bra cykelplan, men dessa 
kan förbättras. Cyklister vill precis som bilister komma fram fort. Ju fler hinder 
som kan tas bort längs vägen, ju bättre cykelupplevelse. Det kan handla om att ge 
cykeln förkörsrätt i vissa korsningar, ta bort höga kanter och ersätta med 
skyddande stolpar med mera.  
 
Ett annat sätt att förenkla för cyklister kan vara att inrätta cykelkök med behjälplig 
personal eller cykelservicestationer på centrala platser i kommunen, till exempel på 
torgen i Mariannelund och Eksjö, eller vid Resecentrum i Eksjö. Många olika 
modeller på cykelservicestationer finns, från en enklare cykelpump till att också 
kunna hänga upp sin cykel och utföra enklare reparationer, eller fylla på 
vattenflaskan.  
 
Miljöpartiet föreslår att kommunen undersöker möjligheten 

 att ta bort olika hinder för att skapa säkrare och snabbare cykelstråk i 
kommunen  

 att inrätta cykelkök eller cykelservicestationer på lämpliga platser i 
kommunen. 
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Motionären sätter fingret på flera viktiga aspekter för att göra cykeln till ett både 
attraktivare och enklare val i vardagen. Åtgärderna som föreslås finns till stor del 
upptagna i Eksjö kommuns gång- och cykelstrategi och tillhörande handlingsplan, 
men kan i vissa avseenden förstärkas och förtydligas i kommande revideringar.  
 
Under 2021 kommer följande åtgärder att genomföras i linje med gällande 
handlingsplan och motionens intentioner: 

 En servicestation för enklare reparationer med tillhörande cykelpump 
placeras vid cykelparkeringen mittemot stationshuset bredvid 
Järnvägsparken i Eksjö. 

 Nya väderskyddande cykelställ byggs vid Eksjö station.  
 Del av Surbrunnsgatans bredd tas till förmån för ny cykelväg, som i första 

hand ökar trafiksäkerheten mellan Tuvehagen och Grevhagsskolan, men 
även bidrar till bättre anslutningar mot anslutande cykelvägar mot östra 
industriområdet och arbetsplatserna där. 

 Del av Husargatans bredd tas till förmån för ny cykelväg, som knyter ihop 
befintligt cykelvägnät på Ydrevägen med det på Stockholmsvägen. 

 Anslutningsväg mellan befintlig cykelväg och busshållplats utmed väg 40 i 
Hult, förbättras. 

Ovanstående åtgärder finansieras via befintlig investeringsram och beviljade 
statliga medel. Utöver ovanstående görs löpande förbättringar av tillgängligheten 
för cykel i samband med övriga gatuprojekt och renoveringar. Det kan handla om 
försänkningar av kantsten, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbättrad 
belysning i korsningspunkter med mera. 

Eksjö kommun har under flera år genomfört åtgärder och förbättringar för ökad 
cykling. Utvecklingen i form av fysiska åtgärder är givetvis begränsad till de 
förutsättningar som råder, främst ekonomiskt.  

För att ta större steg framöver krävs dock en tydligare dialog om utrymmet på 
stadens gator. Huvuddelen av våra gators utrymme är avsatt för bilen, ofta med 
breda körfält och parkering på minst en sida. Utrymmet i staden ökar inte med 
våra ökade behov, utan måste prioriteras om för att cykeln ska få ett större 
utrymme att bli det logiska och tidsmässigt mest effektiva valet.  

Om Eksjö kommun lyckas få fler att välja att gå eller cykla, minskar även behovet 
av att etablera fler parkeringsplatser och de miljömässiga vinsterna ökar.  

Mer behöver göras för att åstadkomma motionens övergripande syfte att förbättra 
cykelupplevelsen i Eksjö kommun. Det fortsatta arbetet sker företrädelsevis 
utifrån intentionerna i den antagna gång- och cykelstrategin, med tillhörande 
handlingsplan som bör revideras under 2022. Tempot för den fortsatta 
utvecklingen hänvisas till kommunens övergripande processer kring planering och 
budgetarbete. 
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Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Lea Petersson (MP) med bifall 
av Jürgen Beck (V) bifall till motionen.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lea 
Peterssons med fleras yrkande om bifall till motionen.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01, 2021-03-30 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Motion från Lea Petersson, Miljöpartiet 2020-10-21  
      

Utdrag:  
Miljöpartiet, Lea Petersson
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Kf § 82 Budget 2022 för revisorerna i 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/101 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktiges presidium ska senast den 1 april bereda budget för revision 
av Höglandsförbundet 2022.   

Revisorerna ska kunna fullgöra sina uppdrag enligt lagstiftning och god 
revisionssed i kommunal verksamhet.  

Eksjö kommuns fullmäktigepresidium har i enlighet med förbundsordningen för 
Höglandsförbundet berett revisorernas budget, i syfte att säkerställa tillräckliga 
medel för uppdraget.   

Enligt den goda revisionsseden ska resurserna räcka till alla aktiviteter för både 
revisorerna och deras sakkunniga biträden. Anslaget ska även täcka 
förvaltningsstöd, administration, diarieföring och arkivering, bokningar av 
sammanträden med mera. Det ska också täcka all granskning, grundläggande och 
fördjupad, samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.   

Kommunfullmäktiges presidium har efter överläggningar beaktat följande.  

- Nuvarande budget om 158 tkr har inte utökats under de senaste åren och 
räcker inte för att planera och genomföra grundläggande granskning 

- Nuvarande budget täcker inte kostnader för fördjupade granskningar. 
- Kostnader för förlorad arbetsinkomst belastar idag inte budget, men kan 

framledes tillkomma. Det måste tas med i bedömningen. 
- Arvoden räknas årligen upp och det har inte beaktats i tidigare budget. 
- Samverkansavtal avseende gemensamt revisionskontor innebär att varje 

medlemskommun måste bära sin del av kostnaderna för 
Höglandsförbundets del av revisionskontoret. 

Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit Direktionen för 
Höglandsförbundet att 320 tkr anslås till Budget 2022 för revision av 
Höglandsförbundet 2022. 

Beslutsunderlag  
Revisionsskrivelse 2021-01-18 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2021-04-01
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Kf § 83 Mötestider kommunfullmäktige 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ett extra sammanträde kommer att anordnas den 10 juni kl. 18.00 med 
Översiktsplan – information och dialog, som enda ärende.  

Sammanträdena den 15 juni och 21 oktober kommer att starta kl. 13.00. 

      

Utdrag:  
Kommunikationsenheten 
Kommuncafeterian
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Kf § 84 Avsägelse av uppdrag - Ulla Hägg (S) 
Dnr KLK 2021/105 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Ulla Hägg (S) och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Ulla Hägg (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Ulla Hägg (S) 2021-04-06 
      

Utdrag:  
Ulla Hägg 
Valberedningen 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen

45



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 85 Avsägelse av uppdrag - Kerstin Wredén 
(L) 
Dnr KLK 2021/107 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Kerstin Wredén (L) och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Kerstin Wredén (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kerstin Wredén (L) 2021-04-07 
      

Utdrag:  
Kerstin Wredén 
Valberedningen 
Socialnämnden 
HR-avdelningen
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Kf § 86 Avsägelse av uppdrag - Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2021/130 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Kjell Axell (S) och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Kjell Axell (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i Höglandets 
Samordningsförbund från och med 2021-05-31.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kjell Axell (S) 
      

Utdrag:  
Kjell Axell 
Höglandets Samordningsförbund 
Valberedningen

47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-04-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 87 Ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige efter Alf Nordell (S) 
Dnr KLK 2021/37 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2021-02-25 avsägelsen från Alf Nordell (S). 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2021-03-16 att Malin Nordell (S) har utsetts till ny 
ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-03-16 till 2022-10-14 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2021-03-16 
      

Utdrag:  
Malin Nordell 
HR-avdelningen
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Kf § 88 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Ulla Hägg (S) 
Dnr KLK 2021/105 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Ulla Hägg (S) utse Rozita Hedqvist (S) 
till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Ulla Hägg (S) som 
avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Ulla Hägg (S) 
Valberedningens ordförandeförslag 2021-04-19 
      

Utdrag:  
Rozita Hedqvist 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 89 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Rozita Hedqvist (S) 
Dnr KLK 2021/114 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i kommunstyrelsen efter Rozita Hedqvist (S) utse Jan Ekelund (S) 
till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Rozita Hedqvist (S) 
som ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Rozita Hedqvist (S) 2021-04-16 
Valberedningens ordförandeförslag 2021-04-19 
      

Utdrag:  
Jan Ekelund 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 90 Val av ersättare i socialnämnden efter 
Kerstin Wredén (L) 
Dnr KLK 2021/107 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i socialnämnden efter Kerstin Wredén (L) utse Arne Carlsson (L) 
till 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Kerstin Wredén (L) 
som avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kerstin Wreden (L) 2021-04-07 
Valberedningens ordförandeförslag 2021-04-22 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Arne Carlsson 
HR-avdelningen 
Socialnämnden
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Kf § 91 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör 
det lätt att göra rätt - motion 
Dnr KLK 2021/112 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-10-21. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Johan Starck och Sebastian Hörlin framför i motion 
2021-04-15 följande;  

För att slänga elavfall (exempelvis lampor och småelektronik) på rätt sätt måste 
kommuninvånarna idag bege sig till någon av våra återvinningscentraler (ÅVC) i 
Eksjö eller Ingatorp. Att ta med sig dessa saker är inga större problem om du ändå 
regelbundet åker med annat avfall till ÅVC. Ett besök på ÅVC underlättas, och är 
ibland direkt beroende, av tillgång till bil, särskilt för de boende i östra delarna av 
kommunen. 

Mindre hushåll har per år inte särskilt mycket av denna typ av avfall. Troligen 
skulle det underlätta för dessa, och många andra kommuninvånare, om det gick 
att slänga denna typ av avfall på ett smidigare och mer lättillgängligt sätt än genom 
ett besök på ÅVC. Risken idag är att vissa delar av detta elavfall istället hamnar i 
hushållssoporna vilket absolut inte är rätt sätt att ta hand om avfallet ur 
miljösynpunkt. 

I Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi infört ”Samlaren”. Samlaren 
är ett miljöskåp som finns placerat vid flera livsmedelsbutiker. Där kan besökarna 
på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall (batterier, lampor och småelektronik), 
samtidigt som de handlar. Hanteringen underlättar för den enskilde och medför 
troligen också en bättre uppfyllelse vad gäller att elavfallet tas om hand på rätt sätt. 

Med stöd av ovanstående tycker motionärerna att kommunen ska införa en 
lösning som gör att kommuninvånaren kan slänga sitt elavfall närmare hemmet 
och på ett enklare sätt än att varje gång behöva besöka ÅVC. Ett exempel på en 
sådan lösning kan vara att införa något liknande som ”Samlaren” i Eksjö 
kommun. Det skulle dessutom kunna bidra till dubbel miljönytta med tanke på att 
vissa bilresor som idag sker till ÅVC då kan komma att undvikas. Med hänsyn till 
att återvinningscentralen och den typen av verksamhet idag drivs genom vårt 
helägda kommunala bolag Eksjö Energi AB, bör även samråd ske med dem i en 
sådan fråga. 
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Slutligen, för att uppnå alla delar av helheten med detta är det viktigt att lösningen, 
hur den än ser ut, erbjuds i flera av kommunens orter. 

Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S) yrkar därför 

att uppsamling av elavfall genom kommunens försorg ska möjliggöras på fler 
platser, än vid respektive återvinningscentral, i enlighet med motionen. 

Beslutsunderlag  
Motion från Johan Starck och Sebastian Hörlin 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Kf § 92 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion 
Dnr KLK 2021/131 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-10-21. 

Ärendebeskrivning  
Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings Län och kommunernas olika sätt 
att arbeta.  

För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa arbetssätt 
vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare.  

Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och med flera av de 
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen.  

Inom administrationen och politiken kan det finnas vinster med arbete hemifrån 
och mer samordning för en effektivare verksamhet, (digitala möten), och med nya 
rutiner.  

Pandemin har inneburit en stresstest för hela organisationen och kommunen som 
belyst både styrka och svagheter samt luft i systemet. Detta bör ses som en 
möjlighet att stå starkare inför framtiden. 

Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna  

att kommunstyrelsen ger samtliga organisatorer och kommunala bolag i Eksjö 
kommun i uppdrag att utreda vilka arbetssätt som kan förändras, förbättras och 
permanentas framöver med lärdom av pandemin. 

Beslutsunderlag  
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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