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Övriga närvarande  
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 Tommy Ingvarsson  Bo Bergvall 
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Kf § 50 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Per Ihse ställer följande frågor till fullmäktige. 

1. All personal bör veta vilka spelregler som gäller i kommunen. Bristande 
inkludering, delaktighet och samråd, har nämnts som orsaker till saknat förtroende 
för den avgående socialchefen. På vilka sätt har dessa begrepp mätts objektivt i 
samband med uppsägningen, och i vilken utsträckning har godkända nivåer gjorts 
förståeliga för alla som arbetar i kommunen? 

2. Stellan Johnsson (C) är ledamot i kommunstyrelsen, och som sådan tillsammans 
med övriga ledamöter ytterst ansvarig för hur den kommunala verksamheten 
bedrivs. Under kommunfullmäktiges möte den 24 mars, förklarade Stellan 
Johnsson att han, i motsats till Christer Ljung (L), vill ha så lite information som 
möjligt. Det vore bra om Stellan Johnsson förklarar hur han på ett seriöst sätt kan 
vara ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten, om han i stället för att 
söka och ta till sig information, värjer sig från detta. 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar på fråga 1.  

Med utgångspunkt från Eksjö kommuns kulturhandbok, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-09-26, beskriver Annelie Hägg bland annat vad som 
förväntas av anställda i Eksjö kommun.  

I inledningen av Kulturhandboken påtalas att den är ett av kommunens viktigaste 
dokument.  

Den är framtagen för att hela kommunkoncernen ska arbeta för gemensamt satta 
mål. Alla är lika viktiga i koncernen, det är genom att arbeta tillsammans som vi 
når utveckling. Kulturhandboken är tillika kommunens medarbetarpolicy och 
chefspolicy.  Den beskriver vad som förväntas av alla anställda och ska därmed ge 
en gemensam grund att stå på.  

Arbetskulturen är väldigt viktig för att nå framgång. Kommunens övergripande 
förhållningssätt ska kännetecknas av samverkan, jämställdhet, engagemang och ta-
sig-församhet i dialog med varandra och andra. Genom engagerad attityd, med 
envishet och uthållighet, strävar vi mot visionen genom att utifrån fattade beslut, 
lagar och styrdokument, hitta enklaste vägen från idé till handling.  
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Kommunens vision är Alla är vi Eksjö kommun.  

I visionen finns tre fokusområden;  

Den hållbara kommunen når vi genom  

- att alltid tänka långsiktigt  
- skapa balans 
- ta ansvar och visa prov på förändringsbenägenhet. 

Den nära kommunen når vi genom  

- att visa tillit, både till varandra och till kommunens politiker, invånare, 
näringsliv, föreningar och andra aktörer 

- vara öppna och tillgängliga för alla 
- sträva efter en känsla av enkelhet. 

Den aktiva kommunen når vi genom att 

- vara engagerade i vårt uppdrag 
- visa mod 
- ha ett utvecklande och framåtsträvande arbetsklimat.  

Därefter beskrivs vad som förväntas av den som är medarbetare och chef i Eksjö 
kommun.  

Som medarbetare ska man bland annat 

- vara engagerad 
- vara med och bidra till att arbetsplatsen når uppsatta mål 
- vara med och skapa ordning och reda. 

Som chef ska man dessutom  

- vara en förebild för sina medarbetare och med sitt agerande visa vilken 
värdegrund och arbetskultur som ska styra det gemensamma arbetet 

- leda och fördela arbetet och ge medarbetarna inflytande så att de känner 
tilltro till sin förmåga att klara såväl rutinmässiga som komplexa uppdrag 

- styra verksamheten mot uppsatta mål, samt följa upp och analysera arbetet 
- ge sina medarbetare återkoppling på deras prestation genom kontinuerlig 

uppföljning och stöd, samt kompetensutveckling och lärande 
- vara lyhörd och kommunicera med dina medarbetare, din organisation, 

övriga verksamheter och externa parter 
- vid behov göra prioriteringar och omprioriteringar 
- ha handlingskraft  
- vara lojal mot fattade beslut och genomföra det som bestämts 
- ta ansvar för att ledningen av verksamheten sker enligt gällande 

lagstiftning, kollektivavtal och interna styrdokument såsom policys och 
riktlinjer 

- skapa en verksamhet som man kan känna stolthet över att vara chef över.  

De mjuka värdena är viktiga att arbeta utifrån.  
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Kommunen har ett väldigt tydligt sätt att beskriva hur man vill att organisationen 
ska arbeta, både på medarbetarnivå och på chefsnivå. Det är en bedömning av ett 
arbetssätt och ett förhållningssätt för att nå den politiskt beslutade visionen för 
kommunen.  

Stellan Johnsson (C) lämnar följande svar på fråga 2.  

Frågan berör en fundamental del av vårt demokratiska arbete och är av yttersta 
vikt för förtroendet för politik idag och i framtiden. För Stellan Johnsson är det 
en avgörande fråga hur man ska arbeta för att kunna ta politiskt ansvar. Han anser 
att kommunen behöver arbeta ännu mer med det. Stellan Johnsson väckte på 
fullmäktigemötet i februari, tillsammans med Annelie Hägg, ett ärende om att 
förbättra de kommunala arbetsprocesserna utifrån ett demokratiskt perspektiv, för 
att öka medborgarnas möjligheter att delta och på så sätt förbättra de politiska 
besluten. Detta arbete är i full gång och Stellan Johnsson är övertygad om att det 
kommer visa sig värdefullt för utvecklandet av den kommunala demokratin. 

När politiska beslut fattas är det givetvis så att det ska finnas så mycket 
information tillgänglig som möjligt. Stellan Johnsson har som förtroendevald ett 
stort ansvar för att det finns tillräckligt med information innan han deltar i ett 
beslut. Det räcker dock inte med mycket information för att man ska kunna ta sitt 
demokratiska ansvar på ett bra sätt. 

Stellan Johnsson anser även att han behöver veta att arbetsprocesserna som lett 
fram till informationen i ärendet, har varit demokratiskt bra. Med det menar 
Stellan Johnsson att arbetsprocessen innehållit dialog med berörda, varit 
transparent och allmän. Dessutom ska processen ha innehållit flera diskussions- 
och debattforum så att all fakta kunnat presenteras och belysas. Informationen 
behöver vara allsidig, giltig, relevant och tillförlitlig. Det gäller för i princip 
samtliga politiska beslut. Men alla beslut är inte politiska. 

Stellan Johnssons uttalande på förra fullmäktige handlade inte om ett politiskt 
beslut, utan om ett tjänstepersonsbeslut rörande person. Sådana beslut ska, bland 
annat av arbetsrättsliga skäl och med hänvisning till god arbetsgivarsed, samt 
respekt för inblandade individer, inte behandlas offentligt. Dessa ärenden följer en 
annan, men också demokratiskt beslutad process och sålunda behöver man inte, 
och ska som förtroendevald heller inte ha eller sprida detaljerad information. 

Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 51 Eksjö kommuns årsredovisning 2021 - 
med sammanställd koncernredovisning 
Dnr KLK 2022/13 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att revisionens granskning av Höglandets överförmyndarnämnd anmäls, 
 
att med redaktionell ändring godkänna årsredovisning 2021 med sammanställd 
redovisning (koncernredovisning),  
 
att bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021,  
 
Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M), Sebastian Hörlin (S), Ingegerd Axell 
(S), Lea Petersson (MP), 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), Lennart Gustavsson (S), Marie-
Louise Gunnarsson (M), Ulf Björlingson (M), Bo Bergvall (S) och Ulf Svensson 
(SD) deltar inte i ansvarsprövning för kommunstyrelsen på grund av jäv.   
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021,  
 
Bo-Kenneth Knutsson (C), Christina Bladh (S), Helena Möller (SD), Stig 
Axelsson (S) Lars Ugarph (M) och Roddy Brun (KD) deltar inte i ansvarsprövning 
för barn- och utbildningsnämnden på grund av jäv,   
 
att bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021,   
 
Anders Gustafsson (M), Johan Starck (S), Tommy Ingvarsson (C), Urban 
Svensson (SD), Eva Ekenberg (MP), Sven-Olov Lindahl (L), och Bertil Granman 
(S) deltar inte i ansvarsprövning för samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv. 
 
att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021, 
 
Marie-Louise Gunnarsson (M), Birgitta Liljerås Larm (KD), Tomas Erazim (M), 
Elisabeth Werner (SD), Jan Nilsson (C) och Vernisa Gazibara (S) deltar inte i 
ansvarsprövning för socialnämnden på grund av jäv,   
 
att bevilja tillväxt- och utvecklingsnämnden och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,  
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Magnus Berglund (KD), Mikael Andreasson (S), Sandra Mulaomerovic (C), Jürgen 
Beck (V), Mats Svensson (SD) och Kristina Carlo (M) deltar inte i 
ansvarsprövning för tillväxt- och utvecklingsnämnden på grund av jäv,  
 
att bevilja överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15 att överlämna årsredovisningen till Eksjö 
kommunrevision och kommunfullmäktige.  
 
Vid kommunfullmäktiges föregående sammanträde informerades om det 
siffermässiga innehållet i årsredovisningen.   
 
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) sammanfattar verksamheten 
under 2021enligt följande. 
 
2021 var ännu ett år med en pandemi som påverkade både samhället i stort och 
samtliga kommunala verksamheter. Eksjö kommuns medarbetare och chefer har 
på ett fantastiskt sätt gjort omställningar och omprioriteringar i arbetet, och har 
med en oerhörd flexibilitet arbetat för att minska smittspridningen och följt 
gällande råd och rekommendationer. 
 
Folkmängden ökade med 46 invånare och den 12 december 2021 uppgick den till 
17 834 invånare. Flera nya företag som har etablerat sig, bland annat inom 
handeln, och flera företag har valt att expandera. Nya bostadsområden har 
påbörjats, varav ett är Trädgårdsstaden i Kvarnarp, där det också planeras för en 
helt ny förskola. Under 2021 har även byggnationen av Grevhagsskolans nya 
idrottshall påbörjats. 
 
Sommaren 2021 genomförde Eksjö kommun en större satsning på 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna föll väl ut och kommer att 
genomföras på liknande sätt även denna sommar.  
  
I syfte att förbättra kommunens krishanteringsförmåga påbörjades under 2021 ett 
utvecklingsarbete med fokus på kontinuitetsplanering inom fem prioriterade 
arbetsområden; personalförsörjning i kris, nödvattenförsörjning, livsmedels- och 
materialförsörjning, trygghetspunkter samt säkrad el- och värmetillförsel.   
 
Eksjö kommun redovisade 2021 ett positivt resultat om 71,4 miljoner kronor. 
Budgeterat resultat för 2021 var 31,4 miljoner kronor. Resultatet var därmed en 
positiv budgetavvikelse på 40 miljoner kronor. Det goda resultatet beror till 
största del på ökade skatteintäkter, men också ökade generella statsbidrag. En del 
är av engångskaraktär, men det är positivt med ett starkt resultat som gör det 
möjligt att sänka resultatnivåerna i under kommande år. 
 
Ett mer normalt år utifrån kommunens position som kultur- och 
evenemangskommun, lyfter hela kommunen som besöksmål.  
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Evenemangen som kommer att genomföras under året är bland annat den nya 
matfestivalen, Eksjö International Tattoo, Musik på Museigården och Eksjö 
stadsfest.  
 
Sammanfattningsvis ger den goda ekonomin möjlighet till mer långsiktiga 
satsningar. Det är viktigt att det görs i klokskap och att prioritera de satsningar 
som kommer att ge långsiktig effekt och är kvalitetsförbättrande.  
 
Det finns en osäkerhet utifrån nu rådande omvärldsläge. Det goda arbete som 
görs tillsammans inom kommunkoncernen, och i samverkan med andra, ger 
förutsättningar för en god utveckling i vår kommun.   
 
Kommunrevisionens ordförande, Stig Andersson (S) redovisar den granskning 
som genomförts av Årsredovisning 2021. 
 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Resultatet av granskningen redovisas i revisionsberättelser och i revisionsrapporter 
som överlämnats till styrelsen. Resultatet av bolagsgranskningen redovisas i 
granskningsrapporter och i förkommande fall revisionsrapporter som överlämnats 
till respektive bolag. 
 
Revisionen har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat 
kommunstyrelsen, beredningarna och myndighetsnämnderna samt genomfört två 
fördjupade granskningar. 
 
Den ena granskningen, ”Granskning av elevers förutsättningar” resulterad i en 
sammanfattande bedömning att det fanns brister i kommunstyrelsens och barn 
och utbildningsnämndens styrning av skolan beträffande arbetet med elevers 
förutsättningar. Exempel på brister som noterades: otydlig ansvarsfördelning vad 
gäller verksamhetsansvaret mellan barn och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen eller att Centrala barn och elevhälsan (CET) uppdrag inte var 
tydliggjort för samtliga skolor och att det därför fanns en oklarhet i hur ansökan 
och beviljande om plats sker i den kommungemensamma SU-gruppen. 
 
Den andra granskningen ”Samverkan mellan skola, socialtjänst och förälder” 
resulterade i en sammanfattande bedömning att samverkan mellan sektorerna 
kring barn som far illa eller riskerar fara illa inte till fullo var ändamålsenlig och att 
det fanns utvecklingspotential.  
 
Exempel på brister som noterades: Brister i informationsöverföringen mellan 
verksamheterna i den sociala sektorn och utbildningssektorn eller att det saknades 
en systematisk uppföljning av samverkansarbetet samt att ansvar och 
rollfördelning behövde förtydligas. 
 
Enligt genomförd granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd är den 
sammanfattande bedömningen att nämnden i huvudsak har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.  
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Den interna kontrollen låter sig inte bedömas. Granskning har utförts av Aneby 
kommuns revisorer enligt överenskommen arbetsordning. 
 
Revisionen bedömer sammantaget att styrelsen i Eksjö kommun i allt väsentligt 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. Vidare bedömer att räkenskaperna är rättvisande och i allt 
väsentligt upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR). 
 
Revisionen bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Det bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
målen om god ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. Dock bedömer 
revisionen att kommunen inte når upp till målen för god ekonomisk hushållning 
ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. 
 
Revisionen bedömer särskilt att Höglandets Överförmyndarnämnd har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har dock inte fattat beslut kring verksamhetsplan, budget, uppföljning 
och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, reglemente och 
samverkansavtal. 
 
Vi bedömer särskilt att Höglandets Överförmyndarnämnds interna kontroll inte 
har varit tillräcklig (nämnden har inte fattat beslut om internkontrollplan för 
2021). 
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
valnämnden, överförmyndarnämnden och tillfälliga beredningar (så som 
parlamentariska beredningen), samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi 
tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S) med bifall av Ami Fagrell (V) att följande redaktionella 
ändringar görs innan årsredovisningen antas.  

- Stryk ordet hållbarhet under avsnittet Samhällsbyggnadssektorn, 
- Lägg till orden ”samt hållbarhet” efter ordet räddningstjänsten under 

avsnittet Kommunledningskontoret. 

Efter avslutad överläggning, ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins yrkande mot avslag.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins yrkande.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Eksjö kommuns årsredovisning 2021 med sammanställd koncernredovisning 
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Kf § 52 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen 
Dnr KLK 2022/62 

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.   

Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och tagit del av den 
ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-03-15 
Granskningsrapporter 2021 
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Kf § 53 Förvaltningsstöd - revisionsskrivelse 
Dnr KLK 2022/97 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad skrivelse till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen framför i skrivelse 2022-04-07 följande.  

Fullmäktiges presidium har inget uttalat förvaltningsstöd. Enligt kommunallagens 
- KL -11 kapitel och 8 paragrafen ska fullmäktiges presidium bereda budget för 
kommunens revisorer. Fullmäktiges presidium i Eksjö har också uppdraget att 
bereda budget för kommunalförbundet Höglandsförbundets revisorer.  

Budgetberedning som avser den kommunala förvaltningen inleds normalt med att 
tjänstepersoner tar fram underlag för budgetberedningen. I det kan ingå att 
inhämta äskanden från olika verksamheter under förvaltningen. Det har 
revisionen inte sett något av, varken vad avser budgetberedning för kommunens 
revisorer, eller budgetberedning avseende Höglandsförbundets revisorer.  

Budgetberedning inleds med en överläggning där revisorerna presenterar sin 
riskanalys och revisionsplan, samt äskar medel för revisorernas verksamhet. För 
revisorerna i kommunen har det inte inneburit något problem. Som regel har man 
fått de medel som behövts för verksamheten. För Höglandsförbundets revisorer 
är det helt annorlunda. Kommunfullmäktiges presidium har inte förmåga att 
hävda sin ställning enligt kommunallagen och blir helt överkörda av de som ska 
ansvarsprövas, det vill säga Direktionen för Höglandsförbundet.  

Fullmäktiges presidium har också ett annat beredningsuppdrag. Enligt 
kommunallagens 5 kapitel § 24 ska fullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska 
beviljas eller vägras. I det fall kommun eller kommunalförbunds revisorer har 
riktat anmärkning mot enskild ledamot, nämnd eller fullmäktigeberedning, ska 
fullmäktige besluta om också fullmäktige ska rikta anmärkning. Hur beredning av 
sådant ärende ska gå till framgår av KL kapitel 5 § 32.  

Under föregående mandatperiod kom fullmäktiges presidium överens med 
kommunrevisionen om en ny ordning för hantering av granskningsrapporter. Den 
tidigare ordningen innebar att kommunrevisionen lämnade granskningsrapporter 
till kommunstyrelsen för yttrande. Yttrande med rapport lämnades sedan till 
fullmäktige som ett anmälningsärende. Syftet med den nya ordningen var att 
fullmäktige skulle bli mer aktivt för att tillvarata de kunskaper som tillfördes 
kommunen genom revisorernas sakkunniga biträden.  
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Det kunde som exempel innebära att fullmäktige ställde krav på ytterligare 
åtgärder från kommunstyrelsen och tid för kompletterande yttrande. Exempel 
hade hämtats från andra kommuner som arbetat på motsvarande sätt. 
Informationen kom fullmäktiges presidium och kommunrevisionen tillkänna 
genom ett seminarium som anordnades av Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR.  

Det enda som hänt i Eksjö kommun till följd av denna överenskommelse, är att 
det tar längre tid för kommunstyrelsen att yttra sig och fullmäktige behandlar 
fortfarande granskningsrapporterna enbart som anmälningsärende. Mars månads 
fullmäktige i år behandlade på detta sätt en granskningsrapport med namnet 
”Elevers förutsättningar”. Trots att det av kommunstyrelsens yttrande framgick 
att förändringsarbete enbart var i inledande skede, avslutades ärendet som ett 
anmälningsärende. Kommunrevisionen ställer sig frågande till vad syftet från 
fullmäktiges presidium var med förändringen? Med lämpligt förvaltningsstöd för 
fullmäktiges presidium, uppfattar kommunrevisionen att förändringen skulle 
mottagits på ett annat sätt av fullmäktige.  

Kommunrevisionen har alltid stått utan förvaltningsstöd. Fram till mitten av 90-
talet hämtade de kommunala revisorerna sitt sakkunnigstöd från 
Kommunförbundets Revisionsavdelning. Det innebar att revisorerna i Eksjö 
biträddes av en yrkesrevisor från Kommunförbundet, som i viss utsträckning hade 
sin arbetsplats på kommunens kontor. Sannolikt innebar det också 
förvaltningsstöd i viss utsträckning. Efter det Kommunförbundet sålt sin 
revisionsavdelning till det som i dag heter PWC, fortsatte verksamheten under 
några år under namnet Komrev och i viss utsträckning på sätt som tidigare.  

Vid upphandling av sakkunniga biträden ställs krav på att sakkunniga biträdet 
också ska biträda revisorerna med administration, men något förvaltningsstöd i 
egentlig mening kan inte sakkunnigt biträde från en konsultfirma bidra med. 
Kommunrevisionen får i dag sakkunnigt biträde via Kommunrevisionen 
Höglandet enligt samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö och Ydre kommuner samt 
Höglandsförbundet. Samverkansavtalet bygger på att revisorerna från varje part 
ska få administrativt stöd. Det har visat sig innebära svårlösta problem som 
dessutom ställts på sin spets genom den lagstiftning som ställer krav på 
tillgänglighet för att exempelvis publicera information från revisorerna på 
kommunens hemsida. Enligt kommunens beslut svarar varje förvaltning för att 
det som publiceras ska uppfylla tillgänglighetskraven i lagstiftningen. Revisorerna 
svarar enligt lag för sin egen förvaltning. Men förtroendevalda revisorer har inga 
andra kompetenskrav än valbarhet och fyllt 18 år och kan följaktligen inte sköta 
detta själva. Det är nödvändigt att fullmäktige ger revisorerna det förvaltningsstöd 
som behövs för uppdragets fullgörande. Det gäller naturligtvis inte enbart 
tillgänglighetskraven utan allt det förvaltningsstöd som revisorerna saknat sen 
tidigare.  

Nuvarande kommunrevision har ingen överenskommelse som anger 
arbetsförutsättningarna. Historiskt har kommunrevisionen haft ett eget arbetsrum 
i anslutning till ekonomiavdelningen. Det nyttjades av samtliga revisorer, men 
främst av ordförande, vice ordförande och av sakkunniga biträden.  
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Där fanns låsbara skåp, bord, kontorsstol och besöksstolar, liksom fast telefon 
och stationär dator. Dörren till rummet var dock inte låsbar, varför rummet ofta 
visade sig upptaget av tjänstepersoner som inte hade något med 
kommunrevisionen att göra.  

Konflikterna som uppstod ledde till att kommunrevisionen anvisades andra rum 
och efter några flyttar där det slutligen inte fanns ett rum med dörr, kom 
ordförande överens med kommundirektören om nu gällande ordning.  
 
Revisorernas ordförande har inget rum i kommunens lokaler. Däremot bärbar 
dator och mobil telefon med fast anknytning. Den som har någon insikt om 
revisorernas oberoende, förstår att en sådan överenskommelse inte skulle träffats 
mellan kommundirektören och revisionens ordförande.  
 
En mer rimlig ordning hade varit att fullmäktiges presidium, i samråd med 
kommunrevisionen, tagit fram ett förslag som därefter beslutats av fullmäktige.  
 
När nya revisorer tillträder med ny mandatperiod, ska revisorerna informeras av 
fullmäktiges presidium om gällande ordning och efter samråd, nytt beslut tas i 
fullmäktige om vad som ska gälla.  
 
Enligt kommunrevisionens uppfattning är det rimligt att kommunfullmäktige ger 
parlamentariska beredningen, eller annan särskild beredning, i uppdrag att 
överväga det förvaltningsstöd som behövs för såväl kommunfullmäktiges 
presidium, som för kommunrevisionen. Så långt möjligt bör detta förvaltningsstöd 
utformas fristående från den förvaltningsorganisation som biträder 
kommunstyrelsen eftersom fullmäktige prövar ansvarsfrihet för styrelsen och 
kommunrevisionen har fullmäktiges uppdrag att granska den verksamhet som leds 
av styrelsen. 

Beslutsunderlag  
Revisionsskrivelse 2022-04-07 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Kf § 54 Lekmannarevision - revisionsskrivelse 
Dnr KLK 2022/98 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad skrivelse till kommunfullmäktiges presidium med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen har under våren 2022 deltagit i ett seminarium anordnat av 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med anledning av det arbete som pågår 
för att utveckla och stärka lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. SKR:s 
arbete har utmynnat i fem förslag för att stärka lekmannarevisionen. Ett av 
förslagen är ”en tydligt samordnad revision” vilket i stora drag innebär att en 
personunion bildas mellan lekmannarevisionen och kommunrevisionen. 

Kommunrevisionen föreslår därför att kommunens samtliga revisorer utses till 
lekmannarevisorer i samtliga hel- och delägda kommunala bolag 

Det är idag obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en 
lekmannarevisor som ska granska om bolaget sköts ändamålsenligt, ekonomiskt 
tillfredställande och om den interna styrningen och kontrollen i bolaget är 
tillräckligt. I Eksjö kommunrevisions reglemente framgår att kommunfullmäktige 
bland kommunens revisorer utser lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag i det antal som fastställs för varje enskilt företag.  

Lekmannarevisionens uppdrag är granska bolaget utifrån det kommunala 
ändamålet och därigenom stärks också den demokratiska insynen i bolaget. I 
aktiebolag finns även en auktoriserad revisor, vars uppgift är att granska 
räkenskaper och förvaltning. Tillsammans genomför den auktoriserade och 
lekmannarevisonen en bred granskning av bolaget som kan ge värdefull 
information till bolaget, till ägaren och ytterst till kommunens medborgare.   

Revisorernas uppdrag och uppgift regleras i kommunallagens 12 kap vilket bland 
annat anger att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder 
eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområde. Lekmannarevisionens 
uppdrag och uppgift regleras i aktiebolagslagen, som anger att lekmannarevisorn 
ska granska bolagets verksamhet utifrån ändamålsenlighet, ekonomiskt 
tillfredställande och intern kontroll. Sammantaget innebär det att den granskning 
som kommunrevisorerna och lekmannarevisorerna gör, utgår från och bygger på i 
stora drag samma premisser.   
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SKR lyfter fram fem förslag för att stärka lekmannarevision: 

• En stärkt bolagsstyrning där revision har en roll: En tydligare styrning av 
bolagen kan även inbegripa att ägaren, i ägardirektiv, ställer krav på att 
respektive bolag årligen utarbetar en bolagsstyrningsrapport. 
Lekmannarevisionen kan då bland annat granska denna rapport. 
 

• En mer tydligt samordnad revision: För att revisionen ska bli mer 
samordnad behöver man utgå från att lekmannarevisionsuppdraget är, i 
stort sett, detsamma som övrig kommunal revison. Likheterna bör 
framhållas i högre grad. Revisorerna i kommunen kan integrera revisionen 
av kommunens nämnder och dess verksamhet med lekmannarevisionen i 
bolagen. Exempelvis kan tydliga principer för planering och 
genomförande av lekmannarevisionen utformas i samklang med den 
övriga revisionen i kommunen. 
 

• Bättre samspel mellan lekmannarevisionen och den auktoriserade revisorn: 
En framgångsfaktor är att den auktoriserade revisorn tar initiativ för att 
samverka med lekmannarevisionen. Den auktoriserade revisorn kan även 
bidra till att ge utrymme till lekmannarevisorerna. Ofta har den 
auktoriserade revisorn en hög legitimitet hos företagsledningen, varför 
denne har särskilt goda förutsättningar för att ”bana väg” för 
lekmannarevisorerna. 
 

• Tidigare former för finansiering: Detta belyser behovet av att ägaren 
engagerar sig för att hitta bra former för finansieringen. 
Lekmannarevisorerna ska inte på egen hand behöva argumentera med en 
bolagsledning eller bolagsstyrelse för att få en rimlig finansiering. 
 

• Mer och bättre utbildning: Det är viktigt att såväl lekmannarevisorer som 
bolagsstyrelser kan få adekvat utbildning om lekmannarevisionen och vad 
den kan bidra med. Om kunskaps-nivån höjs blir det lättare att fokusera 
på att genomföra kvalitativ granskning. Det är främst ägarens ansvar att se 
till att de som utses till lekmannarevisorer för koncernens bolag får 
adekvat utbildning. Utbildning behöver också riktas till bolagsledningar. 
Även utbildning i ägarstyrning och styrelseutbildningar behöver behandla 
lekmannarevision. Revisionsföretag som är verksamma inom kommuner 
och regioner måste säkerställa att auktoriserade revisorer och sakkunniga 
biträden också har rätt och aktuell kunskap. 

Med det som utgångspunkt finns stora fördelar med en samordnad revision, där 
en personunion bildas för kommunrevisionen och lekmannarevision. Genom att 
samtliga kommunrevisorer väljs som lekmannarevisor betyder det att kommunens 
revisorer kan granska all verksamhet som bedrivs inom den kommunala 
koncernen. Genom att alla väljs stärks revisionen och det blir lättare att se 
helheten. Även den rent praktiska hanteringen blir effektivare i och med planering 
kan göras vid ett och samma tillfälle, diskussioner kan föras i samma forum med 
mera.  
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Beslutsunderlag  
Revisionsskrivelse 2022-04-07 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktiges presidium 
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Kf § 55 Försäljning av fastigheten Myran 2 
Dnr KLK 2022/45 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna försäljning av Myran 2 enligt redovisat köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning  
Myran 2 omfattar drygt 11 000 kvadratmeter och är planlagt för industriändamål 
enligt detaljplan för Flugan och Myran i Eksjö stad, laga kraftvunnen 2004-11-04. 
Tillsammans med Maskin & Truck AB har förslag till köpekontrakt utformats.   

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mark- och exploateringschef 2022-02-14 
Köpekontrakt Myran 2 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Maskin & Truck AB 
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Kf § 56 Bygg en cykelbana, så kallad Pumptrack,i 
Höreda by - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/251 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Yvohn Thunborg föreslår i medborgarförslag 2021-09-24 att Eksjö kommun 
bygger en cykelbana, en så kallad ”bumptrack” i Höreda.  

Yvohn Thunborg bor vid landsvägen, Torsjövägen i Höreda. Hon ser barnen som 
cyklar omkring i samhället och på landsvägen. Där är hastighetsbegränsningen 40 
km per timme, men tyvärr kör både personbilar och tung trafik ofta snabbare. 

En pumptrack skulle få rum på gräset bredvid ”dammen”, mark som tydligen 
diskuteras med kyrkan just nu. Alternativt framför solcellsparken (kyrkans mark) 
eller i änden av skolgården.  

Att få landsbygden att växa är angeläget för hela tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Fritidsavdelningens arbete syftar dessutom alltid för barn och ungdomars bästa. 
När det gäller anläggningar av den typ som avses i förslaget är det viktigt att se till 
helheten och framtiden. Det är lätt att anlägga, men man måste också se över 
driften på längre sikt.  

Fritidsavdelningen har tittat på andra mindre orter som har pumptrack. Här visar 
det sig att det många gånger är ideella krafter i form av byalag och privata 
bidragsgivare, som gör det möjligt att få sakerna på plats. Det är också viktigt att 
hitta en plats som är säker att cykla på, men också själva vägen till anläggningen. 

Uppskattningsvis skulle kostnaden bli drygt 220 000 kronor plus moms. 

I dagsläget saknas medel hos fritidsavdelningen för att anlägga en pumptrack i 
Höreda. Det finns i nuläget heller inget alternativ från civilsamhället eller från 
någon förening att anlägga en sådan. Fritidsavdelningen har haft en kort dialog 
med förslagsställaren och kan fortsättningsvis ha kontakt med både 
förslagsställaren och föreningslivet om fritidsavdelningen kan stötta och hjälpa för 
att bygga en bana på sikt. Finns det möjlighet att ha samarbete med en förening 
eller civilsamhället, likt andra småorter gjort, är möjligheterna gynnsammare att 
eventuellt skapa något liknande i framtiden.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 2022-04-05 
Medborgarförslag från Yvonn Thunborg 2021-09-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-03-08 
      

Utdrag:  
Yvonn Thunborg 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Kf § 57 Varmvattenbassäng - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/255 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ann-Charlotte Karlsson framför i medborgarförslag 2021-10-15 följande:   
Varmvattenbassäng, 34 grader, saknas i Eksjö kommun. Det är många som skulle 
kunna utnyttja en sådan. Bassängen i Nässjö är i det närmaste alltid fullbokad. 
Exempelvis kanske golvet kan sänkas i den lilla bassängen, vilket skulle göra att 
den vore fullbokad för jämnan. Förslagsställaren anser att en sådan investering 
skulle vara betald på ett år.   
 
Ann-Charlott Karlssons förslag om en varmvattenbassäng ligger i linje med den 
utredning som presenterades för tillväxt- och utvecklingsnämnden 2021-11-17; 
Simhall för personer med särskilda behov.  
 
Eksjö Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda 
behov och för habilitering. Anledningen är att elever måste kunna simma i årskurs 
6 för att få godkänt i idrott, och de har därför prioriterats. 
 
Förfrågningarna har ökat sedan Nannylundsbadet lades ned. Nannylundsbadet 
erbjöd tidigare bland annat bad för rehabilitering, samt simundervisning för barn 
med särskilda behov. 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen har 2022-03-16 beslutat att hänskjuta 
ärendet till budgetberedningen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 2022-04-05 
Medborgarförslag från Ann-Charlotte Karlsson, 2021-10-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-02-28 
      

Utdrag:  
Ann-Charlotte Karlsson 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 

22



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 58 Beteshagar i Sjöängen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/286 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ove Gunnarsson framför i medborgarförslag 2021-11-04 följande:  
Medborgarförslaget har flera syften, men det kanske viktigaste är att öka flora och 
fauna i ett av Eksjö kommuns allra vackraste och intressantaste platser, Sjöängen, 
öster om Itolv, i Eksjö. Förslagsställaren framför att under hösten 2021 håller 
kommunen på att öppna upp den mycket vackra och gamla ekskogen som ligger 
vid Sjöängen, väster om Hunsnäsen. Ekskogen är flera hundra år gammal och 
hyser såväl intressanta växter, insekter som fåglar. Problemet är att området 
snabbt buskas igen, främst på grund av hassel.  
 
Förslaget är att hägna in ett område om cirka 2 hektar i 3 till 4 delar, för betande 
djur, företrädesvis kor (köttdjur) eller får. Detta sker under sommarhalvåret och 
kan då med fördel ansvaras av ett antal ungdomar med ett så kallat feriejobb. 
Denna åtgärd kommer gynna markfloran avsevärt där lågväxande örter ges 
möjlighet att överleva, vilket i sin tur gynnar insekter, fjärilar och fåglar, och detta 
område har möjlighet att bli än mer uppskattat och unikt, en fantastisk skatt i 
Eksjö stad. Området har också stora möjligheter att intressera många av stadens 
turister som besöker Eksjö under sommarhalvåret, och kan då bli en härlig oas där 
man kan vistas med ett antal trevliga sittplatser, som vi Eksjöbor kan bli ännu mer 
stolta över. All kommunalt ägd jordbruksmark arrenderas ut till lantbrukare för 
ändamål såsom bete, åker och vall. Aktuellt område i Sjöängen ligger inom 
detaljplanerat område för allmän plats med ändamålet natur, vilket innebär 
begränsningar i hur området får användas. Storleken på öppna ytor där gräs och 
örter kan frodas är för aktuellt område begränsat även efter de åtgärder som 
gjordes hösten 2021. 

Inhägnade betesmarker är generellt inte tillåtna inom användningen natur om det 
inte har angetts med egenskapsbestämmelse om utformning av allmän plats. Om 
allmän plats ska användas för bete är det viktigt att säkra allmänhetens tillgång till 
området, till exempel genom grind, färist eller liknande, vilket innebär att 
djurhållning inte behöver uteslutas helt inom tätorterna. 

Kommunen har diskuterat möjligheten att bedriva till exempel fårbete i mindre 
skala inom tätorterna.  
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Fokus i diskussionerna har främst avsett just fårbete då detta djurslag bedöms 
orsaka minst störningar med avseende på allergener för områden med tät 
bostadsbebyggelse, som det i regel är inom detaljplanerat område. Eftersom 
kommunen inte innehar djur i egen regi och inte heller har förutsättningar att 
starta upp denna typ av verksamhet, krävs att någon lantbrukare är intresserad av 
att bedriva bete på lämpliga områden i tätorterna.  

Vidare krävs att djurhållning kan genomföras rationellt och i enlighet med 
gällande djurhållningsregler och med hänsyn till boendemiljöer. Hittills har inget 
genomförbart upplägg eller samarbete med djurhållare uppkommit för de 
områden i tätorterna som har diskuterats. 

Eksjö kommun har tagit initiativ och genomfört projekt i enlighet med 
medborgarförslagets avsikt på andra områden utanför tätorterna, exempelvis i 
Borgmästarängen 2018 och i före detta Folkets park i Mariannelund 2020. Båda 
dessa områden är öppna ekhagsmarker med mycket luckor som bedömts lämpliga 
för bete.  

I samarbete med lantbrukare där tidigare odlings- och beteslandskap vuxit igen 
har dessa återställts. Dessa åtgärder har dock skett i större skala med betesmarker 
på omkring 10 hektar och som har bättre förutsättningar att ordna med stängsel, 
vatten och daglig tillsyn i anslutning till befintliga lantbrukare. Åtgärden som 
utfördes 2021 i Sjöängen gjordes för att gynna ädellöv i området, såsom just ek 
och hassel med få ljusluckor. I arbetet har Eksjö kommun samarbetat med 
Skogsstyrelsen kring något som kallas naturnära jobb, vilket är ett samarbete 
mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Åtgärder som avses 
utföras i framtiden görs för att fortsätta gynna de träd som har bevarats så att de 
ska få möjlighet att växa och utvecklas. 

Sammanfattningsvis ser samhällsbyggnadssektorn positivt på medborgarförslaget 
och utesluter inte att området i Sjöängen, eller andra lämpliga områden i 
tätorterna, kan bli aktuella att öppna upp för bete om rätt förutsättningar finns i 
samarbete med någon lantbrukare.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2022-03-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18 
Medborgarförslag från Ove Gunnarsson 2021-11-04 
      

Utdrag:  
Ove Gunnarsson 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 59 Komplettera gång-cykelbana längs 
Hunsnäsens strövstig - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/289 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Magnus Bodenäs framför i medborgarförslag 2021-11-09 följande: 
Hunsnäsens strövstig, det så kallade Hunsnässpåret, är ett av Eksjös absolut mest 
populära och välanvända motionsspår. Dagligen använder många invånare den 
vackra och stadsnära slingan runt sjön för promenader, jogging, cykelturer och 
familjeutflykter med barnvagn. Under helgerna kan man vid milt väder räkna med 
att åtminstone ett hundratal fotgängare och cyklister använder Hunsnässpåret. 
Tyvärr löper strövstigen delvis längs väg 1030, på norrsidan av Hunsnäsen, och 
här saknas mellan Bänarp (vid kolonilotterna) och Eksjöholm helt gång- och 
cykelbana. På en sträcka av cirka 950 meter måste alltså fotgängare, barnvagnar 
och cyklister trängas med personbilar, traktorer och lastbilar. Just denna sträcka är 
väg 1030 dessutom tämligen snäv och har delvis skymd sikt, trots att den 
trafikeras av relativt tung trafik. 

Förslagsställaren framför att sammantaget är riskbilden för de invånare som 
använder den vackra strövstigen runt Hunsnäsen oacceptabel på denna delsträcka, 
och en allvarlig olycka är statistiskt sett bara en tidsfråga. 

Att satsa på att komplettera delsträckan längs väg 1030, det vill säga knappt 1 
kilometer, med gång- och cykelbana är högst angeläget anser förslagsställaren, och 
skulle ligga i linje med både kommunens ambition med tillgängliga motionsspår 
och friskvård, liksom det övergripande arbetet för att minimera dödsfall i trafiken. 
Förslagsställaren är övertygad om att strövstigen runt Hunsnäsen skulle användas 
i än högre grad om trafiksäkerheten ökade längs väg 1030. 

Eksjö kommun har i antagen gång- och cykelstrategi gjort en bedömning som 
ligger i linje med förslagsställarens förslag. Förbättringar för gående och cyklister 
runt Hunsnäsen är där den önskvärda utvecklingen.  

Förslaget kan förväntas skapa flera positiva effekter. Trafiksäkerheten ökar, det 
ökar attraktiviteten, det bidrar till folkhälsoarbetet och till positiva klimataspekter, 
samt främjar barnperspektivet. 

De senaste åren har det gjorts försök av Eksjö kommun att lösa framkomligheten 
för att kunna bygga ut den kommunala cykelvägen som idag slutar i Bänarp, dock 
utan framgång.  
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Väg 1030 är en statlig väg, vilket medför att kommunen inte har rådighet för att 
exempelvis bredda vägen eller bygga en cykelväg utmed vägen inom vägområdet. 
Utanför vägområdet kan kommunen bygga, förutsatt att kommunen äger mark 
eller har rätt att anlägga gång- och cykelväg över privatmark. De förutsättningarna 
finns inte i dagsläget.  

I enlighet med Eksjö kommuns gång- och cykelstrategi har 
samhällsbyggnadssektorn ett fortsatt kontinuerligt uppdrag att arbeta för gång- 
och cykelfrämjande åtgärder runt Hunsnäsen.  

Kommunens antagna strategi och pågående arbete ligger i linje med 
medborgarförslagets intentioner om att skapa en trygg, säker och attraktiv gång- 
och cykelväg runt hela Hunsnäsen.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, 2022-04-05 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggandschef Mikael Wärnbring, 2022-03-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14 
Medborgarförslag från Magnus Bodenäs, 2021-11-09 
      

Utdrag:  
Magnus Bodenäs 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 60 Trafiksituationen vid Justeliusgatan, 
Husargatan och Broarpsvägen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/299 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget avseende Justeliusgatan besvarat, i väntan på 
ytterligare utredning kring enkelriktning, 
 
att anse medborgarförslaget avseende Husargatan besvarat, då åtgärder i linje med 
förslaget genomförs under 2022, samt 
 
att bifalla medborgarförslaget avseende Broarpsvägen med att få till stånd en 
säkrare passage där.  

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-11-11 framförs förslag om att förbättra trafiksituationen 
vid Justeliusgatan, Husargatan och Broarpsvägen i Eksjö. Följande åtgärder 
föreslås. 
 
Justeliusgatan: Gör gatan enkelriktad från korsningen vid Solbergavägen och till 
Dackestigen. Som det nu är så är halva gatan blockerad av parkerade bilar av de 
som bor i hyreshusen. Ett större fordon, exempelvis brandbil med stege, lär ha 
svårt att komma fram och ett möte mellan två bilar är helt otänkbart. Vid möte 
mellan bil och cykel måste cyklisten ta sig upp på trottoaren för att inte riskera 
skrapa lacken på mötande bil.   
 
Husargatan: Gör parkeringsförbud på ena sidan av Husargatan. Nu parkeras det 
på båda sidor och det är samma sak där som på Justeliusgatan, utryckningsfordon 
av större storlek kommer inte fram och inga möten kan ske.   
 
Broarpsvägen: Återupprätta övergångsstället över Broarpsvägen mellan 
Sjöstedtsgatan och cykelvägen vid Nannylund. Behovet har alltid funnits, men 
någon trafikingenjör ansåg att det inte skulle finnas. Vi som bor i exempelvis 
Grevhagen och Bykvarnsområdet och ska ta oss till busshållplatsen mot Nässjö 
riskerar livet varje gång vi ska gå över Broarpsvägen. Med tanke på att det 
dessutom har etablerats flera verksamheter, lägenheter har byggts och ett 
"köpcentra" (Dollarestore och Jem & Fix) har uppstått i Nannylundsområdet, så 
har givetvis behovet av övergångsställe ökat. Avfasningarna finns kvar sedan 
övergångsstället fanns, så det kan inte vara några större kostnader att måla linjer 
och sätta upp skyltar, menar förslagsställaren. 
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Justeliusgatan  
Gatan är trång idag. Körbanan är 6 meter bred. Bostadshusen på Justeliusgatan 
rymmer inte tillräckligt med parkeringar för hyresgästerna varför de måste parkera 
sina bilar på gatan. Tänkbara åtgärder är begränsningar av gatuparkeringen eller 
enkelriktning. Enkelriktning innebär dock en begränsning även för cyklister enligt 
trafikförordningen. Då det inte finns någon cykelväg och det inte finns utrymme 
såvida inte en kombination av enkelriktning och stark begränsning av 
gatuparkeringen införs, riskerar cykeltrafiken att bli lidande. Med tanke på 
närheten till Norrtullskolan, samt vidare målpunkter mot centrum bör denna 
aspekt få hög prioritet. Att enkelrikta gator kan få flera positiva, men även 
negativa konsekvenser. Frågan behöver utredas ytterligarare innan en heltäckande 
bedömning av åtgärdens konsekvenser kan presenteras.  
 
Husargatan  
Eksjö kommun kommer under 2022 att bredda trottoaren på norra sidan av vägen 
och på så sätt skapa en cykelväg utmed Husargatan. Till följd av åtgärden 
försvinner gatuparkeringen på norra sidan av vägen.    
 
Broarpsvägen  
Att återupprätta ett övergångsställe, alternativt en gångpassage med en högre 
trafiksäkerhetsnivå än den nuvarande, bedöms angelägen. Broarpsvägen som är en 
delsträcka av riksväg 40 är en statlig väg, vilken Trafikverket är huvudman för. 
Eksjö kommun har inte möjlighet att på eget bevåg genomföra en åtgärd, men 
kan ta initiativ för att påverka Trafikverket att själva, eller tillsammans med Eksjö 
kommun, få till stånd en förbättringsåtgärd.   
 
Förutom att det finns busshållplatser på båda sidor om vägen, att vägsträckan idag 
skapar en barriäreffekt för boende, vilket leder till långa omvägar alternativt 
chansartade passager över vägen för allmänheten mot olika målpunkter som 
förslagsställaren beskrivit, pågår en utveckling av hela Nannylundsområdet. 
Utvecklingen kan på sikt förväntas medföra en stor ökning av rörelser i området. 
Ett större användande av busshållplatserna samt allmänna kommunikationer i 
nordsydlig riktning, exempelvis mellan Nannylundsområdet och Grevhagsskolan. 
 
Samhällsbyggnadsberedningen har 2022-03-16 beslutat att ge 
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att utreda frågan om enkelriktning av 
Justeliusgatan. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, 2022-04-05 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-03-13 
Medborgarförslag 2021-11-10 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 61 Ändring av uppdragsbeskrivning för 
kommundirektören - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/95 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendebeskrivning  
Per Ihse framför i medborgarförslag 2022-04-01 följande.  
Vid ett flertal tillfällen har det visat sig att samarbetet mellan politiker och 
tjänstepersoner skulle kunna vara betydligt bättre. Det är mycket diskuterande om 
vad och hur-frågorna, vilket naturligtvis försämrar såväl arbetsmiljön som 
effektiviteten i det arbete som ska genomföras. 

En bidragande orsak till att ingen förbättring sker kan vara innehållet i 
uppdragsbeskrivningen för kommundirektören. Där kan man bland annat läsa att 
"kommundirektören ska verka för en tydlighet i roll- och uppgiftsfördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner." 

Ett sådant uppdrag bidrar förstås till att ingen utveckling till det bättre sker. 

Andra kommuner beskriver uppdraget för kommundirektören på ett betydligt 
bättre sätt, till exempel: 

"Kommundirektören ska verka för att samspelet mellan förvaltning och 
förtroendevalda ska vara väl fungerande, detta för att säkerställa att bland annat de 
politiska besluten får genomslag" 

Per Ihse föreslår att kommunfullmäktige, efter sedvanlig beredning, beslutar att 
ändra uppdragsbeskrivningen för kommundirektören enligt ovan för att främja 
arbetsklimatet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, och på så sätt få en 
mer effektivt arbetade kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Per Ihse, 2022-04-01 
      

Utdrag:  
Per Ihse 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 62 Avsägelse av uppdrag - Marie-Louise 
Gunnarsson (M) 
Dnr KLK 2022/84 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Marie-Louis Gunnarsson (M), samt 
 
att överlämna ärendet till valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Marie-Louise Gunnarsson (M) avsäger sig uppdraget som ordförande i 
socialnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Marie-Louise Gunnarsson (M) 2022-03-28 
      

Utdrag:  
Marie-Louise Gunnarsson 
Socialnämnden 
Valberedningen 
HR-avdelningen 
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Kf § 63 Avsägelse av uppdrag - Lena Korsberg 
(MP) 
Dnr KLK 2022/90 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Lena Korsberg (MP), samt 
 
att överlämna ärendet till valberedningen.  
 
Ärendebeskrivning  
Lena Korsberg (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från Lena Korsberg (MP) 2022-04-01 

Utdrag:  
Lena Korsberg 
Valberedningen 
Kommunrevisionen 
HR-avdelningen 

31



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 64 Avsägelse av uppdrag - Tomas Erazim (M) 
Dnr KLK 2022/103 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Tomas Erazim (M), samt  
 
att överlämna ärendet till valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Tomas Erazim (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Tomas Erazim 2022-04-13 
      

Utdrag:  
Tomas Erazim 
Socialnämnden 
Valberedningen 
HR-avdelningen 
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Kf § 65 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
efter Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2022/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-03-24 avsägelse från Kjell Axell (S).  

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2022-04-08 att Vernisa Gazibara (S) har utsetts till 
ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2022-04-08 till 2022-10-14, och 
att Johan Andersson (S) har utsetts till ny ersättare för samma period. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2022-04-08 
      

Utdrag:  
Vernisa Gazibara 
Johan Andersson 
HR-avdelningen 
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Kf § 66 Val av ersättare i socialnämnden efter 
Mattias Granath (S) 
Dnr KLK 2022/83 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i socialnämnden efter Mattias Granath (S), utse Pia Schelin (S) till 
och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Mattias Granath avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Mattias Granath 
      

Utdrag:  
Pia Schelin 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 67 Val av ledamot tillika ordförande i 
socialnämnden 
Dnr KLK 2022/84 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i socialnämnden efter Tomas Erazim (M) utse Markus 
Kyllenbeck (M), till och med 2022-12-31, 
 
att till ordförande i socialnämnden efter Marie-Louise Gunnarsson (M) utse 
Markus Kyllenbeck (M) till och med 2022-12-31.  

Ärendebeskrivning  
Tomas Erazim (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Marie-Louise Gunnarsson (M) avsäger sig uppdraget som ordförande i 
socialnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Tomas Erazim, 2022-04-13 
Avsägelse från Marie-Louise Gunnarsson, 2022-03-28 
      

Utdrag:  
Markus Kyllenbeck 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 

35



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 68 Fler behöriga lärare - motion 
Dnr KLK 2022/112 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-10-27. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Ami Fagrell, framför i motion 2022-04-21 följande.  

Enligt Skolverkets statistik från oktober 2021 som bland annat presenterats av 
Lärarförbundet, har endast 63 procent av Eksjö kommuns lärare i grundskolan 
lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne. Detta trots att det (2021) fanns 
över 37 000 utbildade och behöriga lärare som valt att inte längre arbeta som 
lärare. En pusselbit som är aktuell är behöriga lärare med löner som motsvarar 
deras arbetsinsatser. Det är inte tillräckligt attraktivt att bli – eller ens förbli – 
lärare. 

I vårt kommunala uppdrag ingår att leverera behöriga sökanden till bland annat 
lärarutbildningarna. Då krävs det insatser genom hela det grundläggande systemet. 

Riksrevisionen presenterade sin granskning av bland annat lärarutbildningarna i 
februari 2021, och kritiserade statsbidragen som införts för att öka antalet 
studenter. ”Riksrevisionens bedömning är att en utbyggnad kan vara relevant och 
effektiv om det finns många behöriga sökande som inte kommer in på 
utbildningen. Om det däremot saknas tillräckligt med behöriga sökande bör 
insatserna snarare inriktas mot att höja genomströmningen och därmed antalet 
examinerade.”  

Eksjö rankas som nummer 237 av landets 290 kommuner. Av sammanlagt 153 
heltidstjänster i grundskolan i Eksjö kommun (motsvarande 199 lärare) var det 96 
som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Visserligen en ökning 
med 2 procentenheter, men ändå 8 procentenheter under genomsnittet i länet och 
landet. 

Det är dessutom stor skillnad mellan de olika skolorna i Eksjö kommun som 
spänner från 55 procent på Furulundsskolan och Hultskolan, till 81 procent på 
Linnéskolan. Detta borgar inte för en rättvis och jämlik skolgång. Alla barn har 
rätt till samma chanser, oavsett var i kommunen de bor. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-04-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Vänsterpartiet i Eksjö kommun föreslår 

• att Eksjö kommun tar fram en övergripande handlingsplan för att öka 
andelen behöriga lärare inom alla kommunala skolformer.  
 

• att andelen behöriga lärare i östra kommundelen skyndsamt ökas. 

Beslutsunderlag  
Motion från Ami Fagrell, Vänsterpartiet, 2022-04-21 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Vänsterpartiet 
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