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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-08

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14:00-14:30 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S)    

 
Tjänstgörande ersättare Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) 

Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Lea Petersson (MP)  
 

Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 

 
Övriga 
  
Utses att justera Rozita Hedqvist 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-11-08 kl. 15:00    Paragrafer 291-294 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Rozita Hedqvist 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2022-11-08  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-08 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-11-08 Datum då anslag  2022-11-30 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2022-11-08  
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 291 Godkännande av föredragningslistan   

§ 292 Politisk organisation - Förändring 2022/213  

§ 293 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2022-2026 2022/217  

§ 294 Val av ny ersättare i ledningsutskottet efter Karin Eriksson (C) 2022/176  

 

3



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-08

 
  

Ks § 291 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: Val av ny ersättare i ledningsutskottet efter Karin Eriksson (C) 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 292 Politisk organisation - Förändring 
Dnr KLK 2022/213 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva tidigare beslutat reglemente avseende tillväxt- och 
utvecklingsnämnden,  
 
att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden, samt 
 
att anta föreslaget reglemente för myndighetsnämnden. 
 
Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C) och Ingbritt Martinsson (C), 
Christer Ljung (L) och Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 22-11-01 fick förvaltningen i uppdrag att 
arbeta om, och ta fram, förslag på reglementen där kommunens organisation 
innefattar en miljö- och byggnämnd, att beskriva konsekvenserna utifrån jävs 
respektive myndighetsnämnd. Detta redovisas under dagens sammanträde. 
 
I samband med att förvaltningen, på uppdrag av ledningsutskottet 2022-10-18, 
påbörjade arbetet med att revidera reglementen inför kommunstyrelsens 
sammanträde uppmärksammades en jävssituation inom 
samhällsbyggnadsnämnden. Jävssituationen uppstår då kultur- och 
fritidsverksamheten har mycket verksamhet och verksamhetslokaler som står 
under tillsyn, och ges tillstånd, av miljö- och byggverksamheten.  
 
För att undvika denna jävssituation finns åtminstone tre alternativ att överväga:  
- Flytta kultur- och fritidsfrågorna till en annan nämnd.  
- Inrätta en myndighetsnämnd.  
- Inrätta en jävsnämnd.  
 
Den enda nämnd som kultur- och fritidsfrågorna i stället skulle kunna flyttas till är 
kommunstyrelsen vilket inte ansetts optimalt. Att inrätta en jävsnämnd har 
diskuterats men har inte ansetts vara ett optimalt sätt för vår politiska 
organisation. Därmed hade en sådan lösning riskerat att bli kortsiktig.  
 
Att inrätta en myndighetsnämnd bedöms vara det alternativ som är mest 
långsiktigt och som skapar mest struktur sett till hela organisationen. Det 
möjliggör även att samhällsbyggnadsnämnden kan ta över ansvaret för 

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

verksamhetsområden som de redan idag utför på uppdrag av kommunstyrelsen 
(gator, vägar, torg, parker och övriga allmänna platser samt kommunens 
fastigheter).  
De förändringar som nu föreslås inverkar på den organisation som 
kommunfullmäktige tog beslut om i 2022-06-14. Utifrån detta träffade 
undertecknade företrädare för samtliga partier för att diskutera de olika 
alternativen avseende jävsnämnd eller myndighetsnämnd.  
 
Efter detta möte framkom att det, i en situation där tillväxt- och 
utvecklingsnämnden avvecklas, finns ett brett stöd från flera politiska partier att 
inrätta en myndighetsnämnd.  
 
Myndighetsnämnden föreslås att ansvara för följande verksamhetsområden:  
 
• Miljöbalken gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn och miljöprövning,  
  förorenade områden m.m.  
• Plan- och bygglagen gällande bygglov, marklov, förhandsbesked, anmälan och 
  tillsyn m.m.  
• Livsmedelslagen gällande anmälan, tillsyn och kontroll m.m.  
• Räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor i de delar som avser tillsyn  
   och tillstånd  
• Alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter  
• Lag (2009:730) om handel med vissa receptfrialäkemedel  
• Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor  
• Nämnden är tillika trafiknämnd och byggnadsnämnd  
 
I samband med genomgång av antagna reglementen uppmärksammades en trolig 
felskrivning i kommunstyrelsens reglemente, punkt 41 ”utskott”. Där föreskrivs 
att ersättare i kommunstyrelsens utskott (nuvarande ledningsutskottet) endast får 
närvara om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I detta förslag är punkt 41 
reviderad på så vis att ersättare alltid ges möjlighet att delta. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-11-06 
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Skrivelse från Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 2022-11-01 
Organisationsskiss 2023 KS221108 
Förslag, färdigställda handlingar 
Förslag, handlingar med markerade ändringar 
Tidigare bilagor 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
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Ks § 293 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö 
kommun 2022-2026 
Dnr KLK 2022/217 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag avseende bestämmelser gällande ersättning till 
förtroendevalda. 
 
Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C) och Ingbritt Martinsson (C), 
och Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-08 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
reviderat förslag på ersättningsreglemente utifrån förslag om förändrad politisk 
organisation, samt att ärendet hanteras dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-14 om bestämmelser gällande ersättning 
till förtroendevalda.   

Då Socialdemokraterna och Moderaterna inför mandatperioden 2023-2026 har 
föreslagit att Tillväxt- och utvecklingsnämnden ska avvecklas samt att en 
myndighetsnämnd ska införas behöver justeringar ske i bestämmelserna gällande 
ersättning till förtroendevalda.  

Förutom ovanstående avser Socialdemokraterna och Moderaterna att föreslå att 
kommunfullmäktige ska välja samma presidium i Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät 
AB och Eksjö ELIT AB samt samma presidium i Eksjöbostäder AB och Eksjö 
kommunfastigheter AB. Även detta påkallar till viss del ett behov av att göra 
förändringar i bestämmelserna gällande ersättning till förtroendevalda.  

Förslaget är att förändra bestämmelserna/ersättningsnivåerna enligt följande: 
 
- Ersättningar för presidieuppdrag i tillväxt- och utvecklingsnämnden tas bort. 

- Ersättningar för presidieuppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden justeras till 12 %  
  för ordförande, 3,6 % för förste vice ordförande respektive 1,2 % för andre  
  vice ordförande. 

- Ersättningar för presidieuppdrag i Myndighetsnämnden införs med 12 % för  
  ordförande, 3,6 % för förste vice ordförande respektive 1,2 % för andre vice  
  ordförande. 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 
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- Ersättningar för presidieuppdrag i Eksjö Energi AB skrivs om så att ersättningen 
  även omfattar de helägda dotterbolagen 
 
Ersättningsnivån föreslås då vara: 
- 12,0 % för ordförande i Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB och  
   Eksjö ELIT AB. 
- 3,6 % för förste vice ordförande i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB samt 
   vice ordförande i Eksjö ELIT AB. 
- 1,2 % för andre vice ordförande i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB. 
 
- Ersättningar för presidieuppdrag i Eksjöbostäder AB och Eksjö 

kommunfastigheter AB skrivs om så att ersättningen omfattar båda bolagen. 
Ersättningsnivån föreslås justeras till 12,0 % för ordförande, 3,6 % för förste 
vice ordförande samt 1,2 % för andre vice ordförande 
 

Procenttalen ovan hänvisar till hur bestämmelserna i övrigt är uppbyggda där det 
som avses är en procentuell andel av det årsarvode som kommunstyrelsens 
ordförande erhåller. Samtliga förändringar avseende arvode till förste och andre 
vice ordförande följer samma fördelning i förhållande till respektive ordförandes 
arvode som stora delar av övriga reglementet i enlighet med förslag från 
parlamentariska beredningen.  
 
Förslaget innebär samma arvodesnivå för presidium inom 
Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Eksjöbostäder  
AB/Eksjö kommunfastigheter AB samt Eksjö Energi AB med dotterbolag.  
Förslaget innebär även att den totala ersättningsnivå som parlamentariska 
beredningen föreslog för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden i princip kvarstår oförändrad (differens är en minskning med 
cirka 1,4 %).  
 
Utifrån samtliga förändringar som föreslås minskar fasta ersättningar till 
förtroendevalda med cirka 33 tkr per år.   
 
Förändringar utifrån det förslag som hanterades av Ledningsutskottet  
I det förslag som Ledningsutskottet beredde 2022-11-18 föreslogs införande av 
arvode till presidieuppdrag i kultur- och fritidsberedningen. Då denna beredning 
nu inte föreslås att införas har detta förslag tagits bort.  
 
Gällande arvoden för förste och andre vice ordförande i Eksjöbostäder AB/Eksjö 
kommunfastigheter AB samt Eksjö Energi AB med dotterbolag hade ett räknefel 
råkat uppstå vilket nu är tillrättat i och med de nya nivåerna/procentsatserna. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 294 Val av ny ersättare i ledningsutskottet 
efter Karin Eriksson (C) 
Dnr KLK 2022/176 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till ny ersättare i ledningsutskottet efter Karin Eriksson (C) utse Maria 
Havskog (C) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Karin Eriksson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i ledningsutskottet.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Karin Eriksson 2022-08-08 
      

Utdrag:  
Maria Havskog 
Krisledningsnämnden 
HR-avdelningen 
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