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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-16

Sammanträde med Kommunstyrelsen 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 11:00-12:00 
Ordförande och kommundirektör deltar på plats, övriga ledamöter,        
ersättare och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.  

Beslutande 
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 

Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Stellan Johnsson (C) 
Ingegerd Axell (S) 
Bo Ljung (KD) 
Ulla Hägg (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S) 

Tjänstgörande ersättare Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) 
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)  
Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S) § 99 
Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Ulla Hägg (S) § 99 

Övriga närvarande 
Ersättare Rozita Hedqvist (S) 

Johan Ragnarsson (V) 
Lea Petersson (MP) 

Tjänstemän

Övriga 

Utses att justera 

Justeringens plats 

Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef  

Dag Köllerström, revisor KPMG § 98 

Ulf Björlingson  

Stadshuset 2021-03-19  Paragrafer 97-99 
och tid 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ulf Björlingson  
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-03-18 Datum då anslag  2021-04-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 97 Godkännande av föredragningslistan   

§ 98 Årsredovisning bolagskoncern Eksjö Stadshus AB 2020 2021/69  

§ 99 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen 2021/70  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-16

 
  

Ks § 97 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
-----
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Ks § 98 Årsredovisning bolagskoncern Eksjö 
Stadshus AB 2020 
Dnr KLK 2021/69 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 
2020 samt    
 
att ge respektive ombud i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna 
resultat- och balansräkningar och bevilja styrelse och Vd i respektive bolag, 
ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB, 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter 
AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit 
AB, samt AB Eksjö Industribyggnader med dotterbolagen Skruven 
Fastighetsbolag i Mariannelund AB och MA Industrifastigheter AB, de delägda 
bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB och Itolv AB har upprättats vid respektive 
bolag i koncernen Stadshus AB. 

Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen. 

Koncernens resultat efter skatt var -11,7 mnkr (10,6 mnkr) och soliditeten har 
ökat från 21,0 procent 2019 till 24,4 procent 2020.   

Noteras att tidigare nedskrivning från 2007 av AB Eksjö Industribyggnader om 
4,7 mnkr, återförts under året då bolaget nu är stabilt. 

Beslutsunderlag  
Beslut ESAB 2021-03-16 
Årsredovisning bolagskoncernen Eksjö kommun 2020  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 99 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen 
Dnr KLK 2021/70 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjöbostäder AB under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.   
 
Ingegerd Axell (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Kommunfastigheter 
AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Ingegerd Axell (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Stridh och Son AB, under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Ingegerd Axell (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.   
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi AB, under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Ingegerd Axell (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi Elit AB, 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Elnät AB, under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
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befogenheterna.  
 
Ingegerd Axell (S)deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i AB Eksjö 
Industribyggnader, under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
 
Ulla Hägg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Skruven Fastighetsbolag i 
Mariannelund AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
 
Ulla Hägg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i MA Industrifastigheter AB, 
under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Ulla Hägg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Fordonsutbildning, 
under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Itolv AB, under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet i 
ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

att hänskjuta prövningen för Eksjö Stadshus AB till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-03-30. 

 
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.  

Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och tagit del av den 
ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. 
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Beslutsunderlag  
Beslut ESAB 2021-03-16 
Granskningsrapporter 2020 
     

 
 
 
Utdrag:  
Eksjö Stadshus AB 
Eksjöbostäder AB 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
Stridh och Son AB 
Eksjö Energi AB, Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB 
AB Eksjö Industribyggnader, Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB 
MA Industrifastigheter AB 
Eksjö Fordonsutbildning, 
Itolv AB
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