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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-15

Sammanträde med Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-21.20 
Beslutande 

Ledamöter Diana Laitinen Carlsson (S) ordförande  
Kristina Carlo (M) 
Anders Ingvarsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)  
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Annelie Hägg (C) 
Ulf Svensson (SD) 
Maria Österberg (S) 
Lars Ugarph (M) 
Karolina Holmberg (S) tjänstgörande ersättare för Johan Starck (S) 
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) 
Samer Fadel Ahmad (C) 
Jonas Lindvall (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Nathalie Nilsson (M) 
Johan Ragnarsson (V) 
Mikael Andreasson (S) 
Lennart Nilsson (C) 
Urban Svensson (SD) 
Magnus Alm (L) 
Annelie Sjöberg (M) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Marianne Ljunggren (KD) 
Stig Axelsson (S) 
Mats Danielsson (M) 
Ingegerd Axell (S) 
Mats Svensson (SD) 
Eva Ekenberg (MP) tjänstgörande ersättare för Lea Petersson (MP) 
Anders Gustafsson (M) 
Tommy Ingvarsson (C) tjänstgörande ersättare för Lisa Petri Draklid (C) 
Lars Persson (S) 
Veronica Eberl (SD) 
Birgitta Johanson (S) 
Ahmed Marouf (V) 
Jan Nilsson (C) 
Karsten Offenbartl (S) 
Gill Östergren Puisto (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Pernilla Andersson (M) 
Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Gunbritt Henning (S) 
Gun-Ann Öholm Jansson (C)  
Micael Carlsson (L) 
Göran Augustsson (SD) 
Jonny Stenbäck (S) 
Ulf Björlingson (M) 
Siw Leander (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Bo-Anders Jansson (M) 
Mikael Lindblom (SD) tjänstgörande ersättare för Jonas Wasén (SD) 
Lars Aronsson (S) 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-12-15 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
 
Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen 
 Olle Sjöberg, kommunrevisionen 
 
Utses att justera Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-12-20 kl. 15.15.   Paragrafer 174-203 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………  
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Diana Laitinen Carlsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Sebastian Hörlin    Ulf Svensson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-15 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-12-20 Datum då anslag  2023-01-11 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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Kommunfullmäktige  2022-12-15 
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 Upprop   

 Justerare   

 Allmänhetens frågestund   

 Fråga - Interpellation   

 Översiktsplan Eksjö kommun 2022/80  

 Revisionsskrivelse med förslag till delvis ändrad ordning för 
hantering av revisionsskrivelser och granskningsrapporter 

2022/258  

 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll 
enligt lagen om skydd mot olyckor 2023 

2022/218  

 Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd 2023 2022/237  

 Taxor för tjänster som utförs av räddningstjänsten 2023 2022/236  

 Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen 2022/242  

 Måltidsavgifter 2022/245  

 Riktlinjer avgifter och taxor - Sociala sektorn 2022/244  

 Politisk inriktning för barn- och utbildningssektorn 2035 2022/223  

 Försäljning del av Kråkeberg 1:1 i kvarteret Hinken 2022/234  

 Anlägg en motionstrappa i Vattenledningsparken - 
medborgarförslag 

2022/140  

 Förslag om att upprätta ett minnesmärke över veteraner i Eksjö - 
medborgarförslag 

2022/259  

 Dom - Detaljplan för Gummarpsnäset, Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 
mfl 

2022/106  

 Laglighetsprövning enligt kommunallagen 2022/257  

 Valärenden   

 Avsägelse av uppdrag - Basel Sultan (M)    Ersättare i kf 2022/262  

 Val av ledamot i Eksjö Energi AB efter Morten Lindh (C) 2022/254  

 Val av 4 ledamöter och 4 suppleanter i styrelsen för eksjö.nu, 
fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027, 
ordförande och vice ordförande 

2022/164  

 Val av 1 ledamot till Familjerättsnämnden, 2023-2026 2022/164  

 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Höglandets 
samordningsförbund 2023--2026 

2022/164  

 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för 
Soldathemsföreningen 2023--2026 

2022/164  
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 Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter, varav en ordförande i 
styrelsen för Itolv AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027 

2022/164  

 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i Stiftelsen Aschanska Gården 
2023--2026 

2022/164  

 Val av Gode män vid lantmäteriförrättningar 2023--2026 2022/164  

 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden 2023-2026, 
ordförande och vice ordförande 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
2023-2026, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden 2023--
2026, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  

 Val av 2 Revisorer för Höglandsförbundet, 2023--2026 2022/164  

 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Mediacenter 
Jönköpings län 2023--2026 

2022/164  

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   
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Kf § 174 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 175 Översiktsplan Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/80 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta översiktsplan för Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun tar fram en ny kommunövergripande översiktsplan efter att den 
hittills gällande, från 2013, förklarats inaktuell av kommunfullmäktige. En 
översiktsplan måste hållas aktuell, och minst vart fjärde år ska kommunen ta 
ställning till om den kan gälla ett tag till eller om den måste göras om.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till ny översiktsplan. Arbetet har pågått mellan maj 2021 och mars 
2022. Under sommaren och hösten 2022 har samråd respektive granskning hållits. 
Arbetet har nått planprocessens sista steg, antagandet. 

”Översiktsplan Eksjö kommun år 2040” har varit utsänd för granskning mellan 
den 7 september till den 7 november 2022. Granskningsskedet innebär att 
tillgängliggöra det förslag som justerats efter samrådet. Det är det andra och sista 
tillfället att lämna synpunkter på förlaget. Under perioden har det totalt 21 
skrivelser kommit in. Majoriteten av dessa kommer från de obligatoriska 
remissinstanserna. Utifrån dessa har skrivelser från Länsstyrelsen, Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU) och Trafikverket gett behov till justeringar av 
översiktsplanen. Vad som justerats framgår i punktlistan i början av 
granskningsutlåtandet. Länsstyrelsen har bedömt att LIS-områdena 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Mycklaflon respektive Rosjön, inte 
uppfyller lagkravet för LIS enligt 7 kapitlet 18 e § Miljöbalken. Områdena ritas 
rött och beskrivs som inte förenliga enligt yttrandet. 

Synpunkter har kommit in från fem privatpersoner. Majoriteten innebär en 
motsättning mot de förslag till områden som särskilt utpekats som möjligt för 
vindkraftsverk. Dessa synpunkter har inte gått att tillgodose. 

Efter att förslaget till översiktsplan justerats enligt granskningsutlåtandet har 
produkten bedömts vara färdigställd. Genom kommunfullmäktiges antagande av 
översiktsplanen fastställs kommunens nya gällande översiktsplan. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Anders Gustafsson (M), Annelie Hägg (C), Johan Ragnarsson (V), 
Sebastian Hörlin (S) och Ingegerd Axell (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedninges beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Johan Mood, planarkitekt 2022-11-08 
Granskningsutlåtande, 2022-11-16 
Översiktsplan Eksjö kommun år 2040, antagandehandling  
Hållbarhetsbedömning, Översiktsplan Eksjö kommun 2040  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 176 Revisionsskrivelse med förslag till delvis 
ändrad ordning för hantering av 
revisionsskrivelser och granskningsrapporter 
Dnr KLK 2022/258 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad skrivelse till kommunfullmäktiges presidium med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2023-09-21. 

Ärendebeskrivning  
Under föregående mandatperiod (2015–2018) deltog fullmäktiges presidium och 
kommunrevisionens presidium gemensamt på en utbildning arrangerad av 
Sveriges Kommuner- och Regioner (SKR). Under utbildningsdagarna 
presenterades bland annat en modell för hantering av de granskningsrapporter 
som sakkunniga biträdet tar fram och revisorerna överlämnar till fullmäktige. 
Modellen skulle medföra att fullmäktige mer aktivt använde 
granskningsrapporterna och revisionsskrivelser med koppling till dessa i sitt 
uppföljningsarbete av styrelse och nämnder. 

Revisorerna övergick med anledning av detta till den ordning som nu tillämpas att 
granskningsrapporter överlämnas till fullmäktige tillsammans med en 
revisionsskrivelse. Fullmäktige tar beslut om att överlämna revisionsskrivelse och 
bifogad granskningsrapport till kommunstyrelsen och beslutar om när svar senast 
ska lämnas till fullmäktige. 

Så långt anser kommunrevisionen att allt bra, men det som ankommer på 
fullmäktige efter det kommunstyrelsens svar lämnats, har man hittills inte sett 
något av. För att komma vidare föreslås fullmäktige uppdra åt sitt presidium att, 
gemensamt med kommunens revisorer, ta fram ett dokument som senare kan 
fastställas av fullmäktige. Exempel på denna delvis ändrade ordning finns bland 
annat i Falun och Vallentuna kommuner. 

Beslutsunderlag  
Revisionsskrivelse 2022-12-01 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktiges presidium 
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Kf § 177 Höjning av taxa för rengöring och taxa 
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 
mot olyckor 2023 
Dnr KLK 2022/218 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och 
brandskyddskontroll ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges 
Kommuner och Regioner - SKR. 
 
Index för uppräkning av taxan vid en höjning från 2023-01-01 är 1,98 procent, 
enligt beslut från SKR. 
 
Timpris för rengöring från och med 2023-01-01 blir 495 kr exklusive moms, en 
höjning med 10 kronor.  
 
Timpris för brandskyddskontroll från och med 2023-01-01 blir 582 kr exklusive 
moms, en höjning med 11 kronor.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-11-17 
Taxa brandskyddskontroll 2023 
Taxa rengöring 2023 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Kf § 178 Uppräkning av taxor för tillsyn och 
tillstånd 2023 
Dnr KLK 2022/237 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar, med stöd av beslut i kommunfullmäktige, ut avgifter för 
tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.   

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Som basindex 
används indextalet för oktober månad 2008, med avrundning till helt krontal. Vid 
negativt index bibehålls tidigare pris.  

Räddningstjänsten justerar taxan inför varje nytt år och anmäls till 
kommunfullmäktige innan den träder i kraft.  

Index för oktober 2022 är 384.04, varför timtaxan föreslås justeras till 1 143 
kronor per timma (index för 2021 var 346,44 och taxan 1 134 kr per timma).   

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Taxa för tillsyn och tillståndsgivning 2023 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Kf § 179 Taxor för tjänster som utförs av 
räddningstjänsten 2023 
Dnr KLK 2022/236 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar, med stöd av beslut i kommunfullmäktige, ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
 
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Som basindex 
används indextalet för oktober månad år 2008. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris. Index för oktober år 2022 är 384.04 (index för 2021 var 346,44). 
 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-11-15 
Taxor Räddningstjänsten 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Kf § 180 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
Alkohollagen 
Dnr KLK 2022/242 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), samt 
 
att taxan ska gälla från och med lagakraftvunnet beslut. 

Ärendebeskrivning  
Miljöenheten har identifierat behov av att ta fram en ny alkoholtaxa för prövning 
och tillsyn enligt Alkohollagen.  

Taxan har tagits fram av miljöchef och ansvarig handläggare i syfte att få en väl 
fungerande taxa kopplad både till tillsynsperiodisering och självkostnadsprincipen. 
Målet har varit att ta fram en taxa som är rättvis för näringsidkarna i samhället 
men även för tillsynsmyndigheten. Taxan ska vara väl förankrad till den mängd 
tillsyn som avses genomföras och vara väl avvägd i prövningsärenden. Avgifterna 
ska i hög grad spegla den nedlagda handläggningstiden. Taxan är uppdelad i två 
delar, en för prövning och en för tillsyn.  

Delen för prövning är uppbyggd på schablontid (beräknad nedlagd tid) och 
därmed även en timkostnad för handläggningstiden. Fördelen med det är att 
timkostnaden kan indexuppräknas vid behov, för att få en långsiktigt fungerande 
taxa utan frekvent behov av revideringar av avgifterna. 

Delen för tillsynsavgifterna är uppbyggd i två delar, en fast avgift och en rörlig. 
Den fasta avgiften är kopplad till moment i tillsynen som är lika för alla, oavsett 
storlek och årsomsättning. Den rörliga avgiften är kopplad mot verksamheternas 
årsomsättning för försäljning av alkohol och baseras på föregående årets 
försäljning, vilken verksamhetsutövarna årligen rapporterar i form av en 
restaurangrapport. Det finns här flera olika nivåer som genererar olika 
tillsynsbehov, vilket i sin tur kopplas till den tillsyn tillsynsmyndigheten har 
ambition att utföra för de olika nivåerna. Den rörliga avgiften har också koppling 
mot en schablontid, och baseras därmed på samma timkostnad som för 
prövningsavgifterna.  

Eftersom den rörliga delen baseras på restaurangernas årsomsättning, kan även 
intäkterna öka om restaurangernas omsättning ökar. Om försäljningen av alkohol 
ökar, ökar även behovet av tillsyn.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Samhällsberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddschef Fredrik Holmqvist, 2022-11-16 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), Eksjö kommun 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 181 Måltidsavgifter 
Dnr KLK 2022/245 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna nivåhöjning av måltidsavgifter för matabonnemang inom särskilt 
boende med 700 kronor per månad och korttidsboende med 23 kronor per dygn, 
från och med 2023-01-01, samt    
 
att godkänna nivåhöjning av måltidsavgifter för matdistribution och i restauranger 
med 10 procent, från och med 2023-01-01. Pedagogiska måltider och helgpriser 
på restaurangerna exkluderas nivåhöjningen, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att noga följa ifall de höjda avgifterna påverkar 
antalet matgäster på de särskilda boendena. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 om budget 2023-2024 
verksamhetsplan 2025. Kommunfullmäktige har fastställt driftramar för 
sektorerna. En åtgärd som ingår i budgeten för sociala sektorn är en nivåhöjning 
av måltidsavgifter. De nya avgiftsnivåerna behöver fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att årliga indexuppräkningar av 
måltidsavgifter inom måltidsverksamheten ska ske.  En årlig uppräkning sker 
utifrån konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster 
och för pedagogiska måltider varje år den 1 augusti. 

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
måltidsavgifterna inom sociala sektorn utöver den årliga indexjusteringen.  

Alla brukare som bor i särskilt boende betalar ett matabonnemang. Avgiften från 
och med 1 augusti 2022 är 3 839 kronor per månad. Åtgärd i budget 2023-2024 
verksamhetsplan 2025 innebär att det blir en nivåhöjning av matabonnemanget 
med 700 kronor från och med 1 januari 2023. Nytt pris från 1 januari kommer att 
vara 4 539 kronor. Brukare som bor på korttidsboende betalar 1/30 av 
matabonnemanget per dag. För brukare på korttidsboende höjs priset från 128 
kronor till 151 kronor. Nivåhöjningen motsvarar en prisjustering på cirka 18 
procent. Årliga indexjusteringar sker därefter enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut vilket innebär att matabonnemanget kommer att 
indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån den nya nivån på matabonnemanget. 
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Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
måltidsavgifterna för matdistribution och restauranger med 10 procent. Årliga 
indexjusteringar sker därefter enligt gällande kommunfullmäktigebeslut vilket 
innebär att priserna för matdistribution och i restaurangerna kommer att 
indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån de nya nivåerna på priserna.  

Måltidsverksamheten inom sociala sektorn erbjuder också måltider/catering vid 
speciella tillfällen där det är lite extra jämfört med ordinarie luncher. Tillfällena är 
jultallrik, kräftskiva, vårtallrik, surströmmingsfest, paj inklusive tillbehör, kallt kött 
inklusive tillbehör, grötfest.  

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
priserna med 10 procent. Årliga indexjusteringar sker därefter enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut vilket innebär att priserna kommer att indexjusteras 1 
augusti 2023 utifrån de nya nivåerna på priserna.  

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär ingen nivåjustering 
av priser för pedagogiska måltider. Däremot sker nivåhöjning för övriga måltider 
på restaurangerna inom sociala sektorns regi. För att prisnivåerna ska 
synkroniseras i hela Eksjö kommun föreslås att även priserna för övriga måltider, 
men inte de pedagogiska, inom barn- och utbildningssektorn höjs med 
motsvarande nivå som priserna justeras inom sociala sektorn. Nivåhöjningen är 10 
procent och gäller från och med 1 januari 2023.  

Lunchpriser för enstaka luncher för personal är 65 kronor. Som beskrivet ovan 
betalar brukare 71 kronor för enstaka måltider. Anledningen till att priset är lägre 
för personal beror på att det inte ingår efterrätt för personal. Nytt pris för 
personal från och med 1 januari 2023 kommer att vara 71 kronor det vill säga 
samma procentuella ökning som det är för externa matgäster. Årliga 
indexjusteringar sker därefter enligt gällande kommunfullmäktigebeslut vilket 
innebär att priserna kommer att indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån de nya 
nivåerna på priserna.  
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Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Johan Ragnarsson (V) bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen 
att höjningen träder i kraft först den 1 mars 2023. 

Lars Aronsson (S) att förvaltningen får i uppdrag att noga följa ifall de höjda 
avgifterna påverkar att färre äter på de särskilda boendena.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johan Ragnarssons 
ändringsyrkande.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Därefter ställer ordförande proposition på Lars Aronssons tilläggsyrkande mot 
avslag.  

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Aronssons tilläggsyrkande.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Tjänsteskrivelse av Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen, kommunledningskontoret, daterad 2022-11-09  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-24, 2022-10-27  
      

Utdrag:  
Socialnämnden 
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Kf § 182 Riktlinjer avgifter och taxor - Sociala 
sektorn 
Dnr KLK 2022/244 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta riktlinjer för avgifter och taxor för sociala sektorn. 
 
Mats Danielsson (M), Lars Aronsson (S), Micael Carlsson (L) Johan Ragnarsson 
(V), Veronica Eberl (SD), Birgitta Liljerås Larm (KD), Göran Augustsson (SD), 
Magnus Berglund (KD), Mats Svensson (SD), Mikael Lindblom (SD), Magnus 
Alm (L), Gill Östergren Puisto (SD) reserverar sig mot förslag om 
hemsjukvårdsavgift för patienter med palliativ vård.  

Ärendebeskrivning  
Inom ramen för uppdraget av en äldreomsorgsplan upprättades en handlingsplan 
med olika aktiviteter där översyn av avgiftsmodellen var en åtgärd.  

Under åren har beslut om avgifter tagits vid ett flertal olika tillfällen och det finns 
ett behov av att samla ihop detta i en gemensam riktlinje för avgifter och taxor. 
En sammanfattning över förändringar mot gällande beslut beskrivs nedan. Ett 
syfte har varit att göra det tydligare och enklare för invånarna att förstå vilken 
avgift de ska betala.  

Avgifter tas ut för bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen och för 
hemsjukvård som beviljats enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Riktlinjerna är tänkta att beskriva själva modellen som Eksjö kommun använder 
sig av. Flera av avgifterna beskrivs som en procentandel av exempelvis 
prisbasbeloppet, för att riktlinjerna inte ska behöva uppdateras årligen med nya 
belopp i faktiska kronor. Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som beslutas på 
nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet. Övriga avgifter har kommunen fri 
rätt att besluta över. I underlag för fastställande av riktlinjerna finns ett 
stöddokument för årets avgifter och taxor som redovisas av gul markering. 

Det finns behov av fortsatt bearbetning av styr- och stöddokument samt interna 
processer med nya verksamhetssystemet kopplat till avgifter. Detta för att på ett 
effektivare sätt säkerställa att den enskilde får korrekt faktura. 
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Sammanfattande förändringar kring gällande beslut om avgifter och 
taxor 

• Hemtjänst – service och personlig omvårdnad: Brukare har betalat för 
beviljad schablontid. Förändringen blir att brukare kommer att betala för 
faktiskt utförda tid ifrån hemtjänsten. Inledningsvis görs ingen 
prisjustering per timma. Socialnämnden har tidigare beslutat om inriktning 
för utförd tid.  

• Patienter som är inkluderade i palliativ vård undantas idag ifrån 
hemsjukvårdsavgifter. I förslag till nya riktlinjer föreslås att patienter med 
palliativ vård ska betala hemsjukvårdsavgift. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse av Carola Walfridson, verksamhetsstrateg och Simon Lennermo, 
bitr ekonomichef, daterad 2022-11-11  
Bilaga Riktlinje avgifter och taxor sociala sektorn  
Bilaga Stöddokument avgifter och taxor  
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
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Kf § 183 Politisk inriktning för barn- och 
utbildningssektorn 2035 
Dnr KLK 2022/223 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta den politiska inriktningen för barn- och utbildningssektorn 2035, med 
den ändringen att ordet funktionsprogram stryks i sista punkten i dokumentet.  

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningen har 2022-10-19 berett den politiska 
inriktningen för funktionsprogram 2035.  
 
Funktionsprogrammet ska ge underlag för utvecklingen av Eksjö kommuns 
utbildningsanläggningar, så att de stödjer dagens och morgondagens lärmiljöer i 
syfte att ge våra ungdomar bästa förutsättningar för fortsatta studier och 
kommande arbetsliv. 

Politisk inriktning: 

• Barn- och utbildningssektorns nuvarande grundskoleenheter, 
Furulundsskolan, Ingatorpsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, 
Grevhagsskolan, Linnéskolan, Norrtullskolan och Prästängsskolan behålls 
och utvecklas efter behov. Skolenheter med 2-parallelliga årskurser 
eftersträvas där det är möjligt. Vid ökat elevantal och ytterligare behov i 
centralorten är det i första hand Grevhagsskolan som utökar 
organisationen upp till 3-parallelliga årskurser. 
 

• Högstadieutbildning i Eksjö och Mariannelund. 
 

• Elevantalet på respektive skolenhet bör ligga på minst 100 elever med 
strävan mot 200 elever, i syfte att möjliggöra utbildning i åldershomogena 
årskurser för att uppnå funktionalitet och visst självbestämmande. 
Klasstorlekarna bör inte överstiga 30 elever. Varje skolenhet bör ha 
möjlighet till att dela upp klasser i olika utbildningspass och grupper. 
 

• Samverkan och samarbete mellan skolenheterna förutsätts så att 
skolenheterna kan bibehållas på mindre orter.  
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• Samnyttjande av utbildningsanläggningarna är eftersträvansvärda i syfte att 
öka nyttjandegraden och gynna kostnadseffektiviteten. Samverkan inom 
hela förvaltningen förutsätts, att vissa lokaler därmed bör anpassas så att 
flera verksamheter kan nyttja dem. Möjlighet till profilering eller 
prioritering av viss utbildning för vissa enheter bör beaktas. Vid 
ombyggnation kan byggnaders förutsättningar påkalla vissa avsteg som 
kräver särskilda beslut. 
 

• Lärmiljön bör kontinuerligt hålla en modern standard. Interiören utformas 
för att stödja god inlärning och rationellt nyttjande. Funktionsvariationer 
hos elever såsom rörelsehinder, syn och hörsel med mera beaktas så att 
inkludering kan nås. Vissa lokaler/enheter kan erhålla en högre 
anpassning. 
 
Verksamhetsutformning och möblering beaktas i utvecklingen av lokaler. 
Digitaliseringens möjligheter och IT-stöd integreras i lösningarna för att 
utveckla undervisningen och lärandet. 
 
Kreativa arbetsmiljöer och tillgängliga lärmiljöer eftersträvas. 
Exteriören är en integrerad del i utbildningsanläggningarna och året runt 
anpassade för att främja hälsa och social utveckling. 
 

• Säkerhet och trygghet 
- överblickbart 
- kontrollerbart kring vilka som finns i respektive anläggning 
- en tydlig huvudentré 

 
• Kostnadseffektivt, långsiktigt och hållbart inom givna ekonomiska ramar 

- kontinuerligt samarbete inom förvaltningens enheter och Eksjö   
  Kommunfastigheter AB – Ekfab, 
- Ekfab förväntas vara huvudansvariga för underhåll och investeringar  
  med minst 3–4 års framförhållning och i samverkan med 
verksamheterna, 
- funktionsprogrammet beaktas i kontinuerligt underhåll 
 

• Följa gällande lagar, förordningar och läroplan 
 

• Funktionsprogrammet aktualiseras varje mandatperiod 

Målet med ovanstående är att stödja möjligheterna till goda skolresultat  
för personlig utveckling och förberedelser för vuxen- och arbetsliv. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Bo-Kenneth Knutsson (C) och Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
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Markus Kyllenbeck (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den 
ändringen att ordet funktionsprogram ska strykas i sista punkten i dokumentet. 

Efter avslutad överläggning beslutar kommunfullmäktige att ordet 
funktionsprogram ska strykas i sista punkten i dokumentet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01, 2022-11-29 
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-10-19  
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
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Kf § 184 Försäljning del av Kråkeberg 1:1 i 
kvarteret Hinken 
Dnr KLK 2022/234 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna försäljning för del av Kråkeberg 1:1 enligt köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning  
Emrahus har för avsikt att uppföra 6-8 lägenheter för LSS-boende som kommer 
att hyras av Astoria som är ett lokalt baserat vårdföretag.  

Näringslivsenheten och mät- och exploateringsenheten har träffat parterna och 
visat kvarteret Hinken som ligger i Lyckeberg utmed Gyesjögatan. Köpekontrakt 
för försäljning är framtaget gemensamt med köparen. 

Området är planlagt för bostäder och bedöms som lämpligt för avsedd 
byggnation. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Camilla Egerlid, näringslivschef och Ingvar Lundqvist, 
mät- och exploateringschef 2022-10-27 
Köpekontrakt för del av Kråkeberg 1:1, del av kvarteret Hinken 
Konceptbeskrivning Emrahus  
Infoblad Spira 221026 – Astorias verksamhet 
      

Utdrag:  
Emrahus 
Samhällsbyggnadssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Kf § 185 Anlägg en motionstrappa i 
Vattenledningsparken - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/140 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Jesse Karjalainen framför i medborgarförslag 2022-05-30 följande. 

Så kallade motionstrappor har blivit populära i Finland och byggs i raskande takt. 
Motionstrappor är en träningsform som också blir alltmer populär i andra 
kommuner runt om i Sverige. Förslaget är att även Eksjö ska bygga en 
motionstrappa i Vattenledningsparken för dem som vill träna och motionera på 
ett roligt och lätt sätt. Att spring eller gå uppför trappor är bra för hälsan, 
kondition och styrketräning.  

En motionstrappa i Vattenlednings parken skulle dra mer folk till området, men 
kan också komplettera eller användas av dem som besöker ishallen och simhallen. 
En motionstrappa kan användas året runt för inga pengar. 

En motionstrappa i parken skulle omfatta mellan 150–200 steg med räcken och 
pausområden emellan. Den kan användas av kommunens alla invånare, liksom av 
turister i alla åldrar. Parken som friluftsområde skulle förstärkas. Motionstrappor 
är ett komplement till löpning och promenader. 

Vattenledningsparken är en naturlig plats för en motionstrappa, tack vare dess 
lämplig höjd. 

Att bygga en motionstrappa i Vattenledningsparken skulle ur flera aspekter vara 
bra. Folkhälsan, säkerheten, parken som just park, är några bra exempel.  

Vad gäller folkhälsan är trappträning en väldigt bra träningsmetod. 

Området är idag relativt mörkt. Med fler människor i parken skulle säkerheten 
eventuellt öka.  

Det är en anrik park som är ritad av trädgårdsdirektör Agathon Sundius. Parken är 
utformad efter en engelsk parkmodell och anlades troligen i samband med att man 
byggde det 38 meter höga vattentornet i parken. Bygget med tornet började redan 
1896. I parken finns ett antal minnesstenar, dessutom finns en så kallad ”spösten” 
som troligen var fundament till tiden då det fortfarande fanns spöstraff.  
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Parker i största allmänhet är något man behöver vara rädd om. Enligt riksdagens 
miljömål nr 15 vill man bland annat att det skall värnas om närhet till parker och 
naturområden. Det skall också värnas om det kulturell, historiska och 
arkitektoniska arvet i from av byggnader och bebyggelser samt platser och 
landskap med särskilda värden. Man har i ett beslut från 2003 bestämt att parken 
framgent skall vara allmän platsmark och planområdet ingår i riksintresse för 
kulturminnesvården för Eksjö centrum.  

Det finns som ovan nämnts många aspekter som gör att fritidsavdelningen ställer 
sig positiv till att en motionstrappa anläggs i Vattenledningsparken. Det finns 
dock flera aspekter som talar emot.  

Kostnaden för att anlägga en motionstrappa beräknas till cirka 190 000 - 200 000 
kronor exklusive moms. Då är inte markarbete inkluderat. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-21, 2022-11-29 
Komplettering till kommunstyrelsen av Kim Forsman, fritidsutvecklare  
2022-11-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Medborgarförslag från Jesse Karjalainen 
Tjänsteskrivelse från Kim Forsman fritidsutvecklare, 2022-11-11 
      

Utdrag:  
Jesse Karjalainen 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Kf § 186 Förslag om att upprätta ett minnesmärke 
över veteraner i Eksjö - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/259 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2023-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Gary M Campell framför i medborgarförslag 2022-11-22 följande.  
 
Eksjö kommun har idag en minnesplakett i anslutning till Eksjö Garnisons 
gravvård på Sankt Lars kyrkogård. 

Flera minnesmärken finns i Sverige och de senaste åren är det allt fler kommuner i 
Sverige som upprättar minnesmärken över veteraner. Ett flertal 
garnisonskommuner har idag minnesplats eller minnessten.  

Som officer både i Eksjö Garnison, veteran och 1.e fanförare vid Kungliga Norra 
Smålands Kamratförening, har de senaste åren varit en del i de hyllningar som 
sker för veteraner i Eksjö. Det har då slagit förslagsställaren, hur få det är som 
deltar vid dessa ceremonier. Det brukar inte vara mer än något tiotal åskådare. 

Numera sker även regionala firanden av Veterandagen i Försvarsmaktens regi. 
Senast 2022 var Eksjö Garnison en del av detta och troligen kommer man att 
fortsätta vara det i framtiden. 

Eksjö kommun har en stark militär anknytning. Det är många Eksjöbor som har 
ställt upp i utlandstjänst, oavsett militär eller civil inriktning utan Eksjö Garnison 
har också genom åren med hög frekvens varit uppsättande förband för insatser. 
Många av Sveriges veteraner har passerat staden för sin utbildning inför insats.  

Varför är det då så få som visar sig vid ceremonierna? Det samlade svaret är att 
minnesplaketten inte känns som för dem. Det är Eksjö Garnisons gravvård. 

Ser man i ovan uppräknade minnesmärken, upptäcker man att även kommuner 
med ringa samhörighet för veteraner eller militär verksamhet, ändå valt att 
upprätta ett minnesmärke. 

Eksjö med stor militär förankring och militära aktiviteter bör ha ett minnesmärke 
för veteraner, för uppskattning och betänksamhet, för den uppoffring veteranerna 
gjort. Det bör i sin tur bli den naturliga samlingsplatsen för firande av veteraner i 
kommunen. 
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Gary M Campell föreslår om detta medborgarförslag bifalls, att en arbetsgrupp 
inrättas i syfte att hitta en central plats och för utformningen och upprättandet av 
ett vackert och hedrande minnesmärke.  

Gary M Campell hemställer att Eksjö kommun avdelar en plats och upprättar ett 
minnesmärke för såväl kommunens veteraner och för de veteraner som passerat 
Eksjö i utbildningssyfte inför rotation. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2022-11-22 
      

Utdrag:  
Gary M Campell 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 187 Dom - Detaljplan för Gummarpsnäset, 
Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 med flera 
Dnr KLK 2022/106 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade den 19 maj 2022 att anta förslag 
till detaljplan för Gummarpsnäset, fastigheterna Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 med 
flera. 
 
Mark- och miljödomstolen upphäver i dom, Mål nr P 3280-22, 
kommunfullmäktige i Eksjö kommuns beslut den 19 maj 2022, § 74, Dnr KLK 
2022/106, att anta detaljplan för Gummarpsnäset, Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 
med flera. 
 
Beslutsunderlag  
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom 2022-11-24 
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Kf § 188 Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
Dnr KLK 2022/257 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningsrätten i Jönköping förelägger Eksjö kommun att komma in med 
skriftligt yttrande i ärende där kommunrevisionens ordförande Stig Andersson 
överklagar kommunfullmäktiges beslut 2022-10-27, om att anta budget 2023 för 
Höglandsförbundets revisorer, som han anser har beretts felaktigt och därmed 
strider mot kommunallagens bestämmelser i 11 kap 8 §. Stig Andersson yrkar att 
beslutet upphävs.  

Eksjö kommun bestrider Stig Anderssons yrkande i yttrande till förvaltningsrätten 
2022-12-01, och yrkar att överklagandet avslås.  

Beslutsunderlag  
Förvaltningsrättens föreläggande 2022-11-09 
Eksjö kommuns yttrande 2022-12-01 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 189 Avsägelse av uppdrag - Basel Sultan (M) 
Dnr KLK 2022/262 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Basel Sultan (M),  
 
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Basel Sultan.  

Ärendebeskrivning  
Basel Sultan avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från den 31 
december.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Basel Sultan 2022-12-12 
      

Utdrag:  
Basel Sultan 
Länsstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 190 Val av ledamot i Itolv AB efter Morten 
Lindh (C) 
Dnr KLK 2022/254 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i Itolv AB efter Morten Lindh, utse Sten Eriksson till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-11-24 avsägelse från Morten Lindh. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens ordförandeförslag 2022-12-12 
      

Utdrag:  
Sten Eriksson 
Itolv AB 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 191 Val av 4 ledamöter och 4 suppleanter i 
styrelsen för eksjö.nu, fr.o.m. bolagsstämma 2023 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2027, vice 
ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i styrelsen för eksjö.nu från och med ordinarie bolagsstämma 
2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, nominera  
 
Johan Starck  
Annelie Hägg  
Johan Lindfors  
Camilla Egerlid 
 
att till suppleanter för samma period nominera 
 
Sebastian Hörlin 
Markus Kyllenbeck  
Mattias Ingeson 
Tord du Rietz 
 
att till vice ordförande nominera Johan Lindfors. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
eksjö.nu 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 192 Val av 1 ledamot till 
Familjerättsnämnden, 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i Familjerättsnämnden 2023-01-01—2026-12-31, utse  
Ann-Charlotte Käck Karlsson.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
Ann-Charlotte Käck Karlsson 
Familjerättsnämnden 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 193 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 
styrelsen för Höglandets samordningsförbund 
2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2023-01-01—
2026-12-31, utse Sebastian Hörlin, 
 
att till ersättare för samma period utse Marie-Louise Gunnarsson.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
Höglandets samordningsförbund 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 194 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 
styrelsen för Soldathemsföreningen 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i styrelsen för Soldathemsföreningen 2023—2026 utse Göran 
Nilsson,  
 
att till ersättare för samma period utse Jörgen Rosén.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
Soldathemsföreningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 195 Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter, 
varav en ordförande i styrelsen för Itolv AB fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i styrelsen för Itolv AB från och med ordinarie bolagsstämma 
2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse 
 
Bertil Granman 
Kristina Carlo 
Sten Eriksson 
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse  
Carina Stende  
Micael Carlsson  
 
att till ordförande nominera Kristina Carlo. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
Valberedningens ordförandeförslag 2022-12-12 
      

Utdrag:  
De valda 
Itolv AB 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 196 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i 
Stiftelsen Aschanska Gården 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i styrelsen för Aschanska gården mandatperioden 2023—2026 
utse 
Johan Andersson 
Ingbritt Martinsson 
Monica Björlingson 
 
att till ersättare för samma period utse  
 
Felizia Pedersen Dambo 
Roddy Brun   

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen Aschanska gården 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 197 Val av Gode män vid 
lantmäteriförrättningar 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till gode män vid lantmäteriförrättningar mandatperioden 2023—2026 utse 
 
Peter Lindholm  
Sten Eriksson 
Anders Gustafsson 
Urban Svensson 
Jürgen Beck 
Stellan Streiffert 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
Valberedningens ordförandeförslag 2022-12-12 
      

Utdrag:  
De valda 
Länsstyrelsen  
Ingvar Lundqvist 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 198 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
valnämnden 2023-2026, ordförande och vice 
ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i valnämnden mandatperioden 2023—2026 utse 
 
Jan Ekelund (S) 
Anders Pansell (KD) 
Lars-Åke Andersson (M) 
Göran Augustsson (SD) 
Bo-Anders Jansson (M) 
 
att till ersättare för samma period utse  
 
Christina Bladh (S) 
Per Sixtensson (C) 
Raoul Adolfsson (M) 
Mats Wissinger (M) 
Gun Andersson (SD) 
 
att till ordförande i valnämnden utse Jan Ekelund, till vice ordförande utse  
Lars-Åke Andersson.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
Valberedningens ordförandeförslag 2022-12-12 
 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
Valnämnden 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 199 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 2023–2026, 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-01—2026-12-31 utse 
 
Mikael Andreasson (S) 
Anders Ingvarsson (C) 
Lars Ugarph (M) 
Bertil Granman (S) 
Urban Svensson (SD) 
Pernilla Andersson (M) 
Magnus Berglund (KD) 
 
att till ersättare för samma period utse 
 
Christina Bladh (S) 
Martina Nord (C) 
Mats Wissinger (M) 
Lars Aronsson (S) 
Jonas Wasén (SD) 
Gustaf Liljeblad (M) 
Lars Engborg (L) 
 
att till ordförande utse Mikael Andreasson (S), till 1:e vice ordförande utse Lars 
Ugarph (M), och till 2:e vice ordförande utse Magnus Berglund (KD). 

Ärendebeskrivning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Ulf Svensson (SD) att Urban Svensson (SD) nomineras till andre vice 
ordförande. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på valberedningens förslag mot Ulf Svenssons yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att till andre vice ordförande utse Magnus Berglund (KD).  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning 
 
Omröstning begärs och den är sluten eftersom ärendet avser personval.  
 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD), tillika justerare, utses att biträda 
ordföranden vid omröstningen.  

Blanka valsedlar delas ut.  

De röstande avger sina valsedlar i en valurna och prickas av.  

Sedan omröstningen avslutats sker röstsammanräkning. Antalet avgivna röster är 
49, varav 11 har avstått att välja. 30 röster tillfaller Magnus Berglund, 8 röster 
tillfaller Urban Svensson. 

Ordföranden finner, efter genomförd röstsammanräkning,  
 
att kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Berglund (KD) till andre vice 
ordförande.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 200 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i 
myndighetsnämnden 2023--2026, ordförande, 1:e 
och 2:e vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter i myndighetsnämnden 2023-01-01—2026-12-31, utse 

Johan Andersson (S) 
Tommy Ingvarsson (C) 
Mats Danielsson (M) 
Henrik Simonsen (S) 
Mats Svensson (SD) 
Roger Pålsson (M) 
Magnus Kullberg (KD) 

att till ersättare under samma period utse 

Birgitta Johanson (S) 
Gun Samuelsson (C) 
Kim Lindström (M) 
Kenneth Hallberg (S) 
Roger Silverå (SD) 
Ronnie Gustafsson (M) 
Bo Thorsander (L) 

att till ordförande utse Mats Danielsson (M), till 1:e vice ordförande Johan 
Andersson (S), till 2:e vice ordförande Tommy Ingvarsson (C).  

Anders Ingvarsson (C) Diana Laitinen Carlsson (S), Sebastian Hörlin (S), Annelie 
Hägg (C) Maria Österberg (S), Karolina Holmberg (S), Birgitta Liljerås Larm (KD) 
Samer Fadel Ahmad (C), Rozita Hedqvist (S), Johan Ragnarsson (V), Mikael 
Andreasson (S), Lennart Nilsson (C), Magnus Alm (L), Bo-Kenneth Knutsson 
(C), Marianne Ljunggren (KD), Stig Axelsson (S), Ingegerd Axell (S), Eva 
Ekenberg (MP), Tommy Ingvarsson (C), Lars Persson (S), Birgitta Johanson (S), 
Ahmed Marouf (V), Jan Nilsson (C), Karsten Offenbartl 
(S), Magnus Berglund (KD), Bo Bergvall (S), Gun-Ann Öholm Jansson (C), 
Micael Carlsson (L), Jonny Stenbäck (S), Siw Leander (S) och Lars Aronsson (S) 
deltar inte i beslut om att utse ersättare för Sverigedemokraterna i 
Myndighetsnämnden. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ärendebeskrivning  
Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Ulf Björlingson (M) att Elisabeth Werner (SD) utses till ersättare i stället för 
Roger Silverå (SD).  

Ulf Svensson (SD) bifall till valberedningens nominering.  

Ulf Björlingson återtar sitt yrkande. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens ordförandeförslag 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
Myndighetsnämnden 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 201 Val av 2 Revisorer för 
Höglandsförbundet, mandatperioden 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till revisorer i Höglandsförbundet 2023-01-01—2027-06-30, utse  
 
Lisbeth Johansson  
Christer Andersson 

Ärendebeskrivning  
Enligt förbundsordningen är det Nässjö och Sävsjö kommuner som kommer att 
nominera revisorer till Höglandsförbundet för mandatperioden 2023—2026.  
Sävsjö kommun nominerar Lisbeth Johansson.   
Nässjö kommun nominerar Christer Andersson. 

Eksjö kommunfullmäktige ska enligt förbundsordningen för Höglandsförbundet, 
utse revisorer.  

Beslutsunderlag  
Nomineringar 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 202 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 
styrelsen för Mediacenter Jönköpings län 2023--
2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i styrelsen för Mediacenter 2023-01-01—2026-12-31, utse Lars 
Ugarph,  
 
att till ersättare för samma period utse Mattias Granath. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-12-07 
      

Utdrag:  
De valda 
Mediacenter 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-12-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 203 Avslutning 
 
Traditionsenligt vid årets sista sammanträde framför ordföranden Diana Laitinen 
Carlsson (S) sitt och presidiets tack till ledamöter och ersättare i fullmäktige för 
året som gått.  
 
Därefter riktar hon ett tack till tjänstepersonerna som deltar i fullmäktigearbetet 
och till de tjänstepersoner som verkställer fullmäktiges beslut.  
Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarar årets sista 
sammanträde avslutat.   
 
Presidiet, genom vice ordförande Kristina Carlo (M), tackar ordföranden för gott 
samarbete och önskar ordföranden och alla i fullmäktige en God Jul och Gott 
Nytt År. 
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