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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-15

 
Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Digitalt via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-17.30 
 Ordförande, andre vice ordförande, kommundirektör o sekreterare deltar på plats, övriga digitalt 
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C)  
GunBritt Henning (S) 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C)  
Tomas Erazim (M) 
Ulf Svensson (SD) 
Johan Starck (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C)  
Annelie Sjöberg (M)  
Ingegerd Axell (S)  
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD)  
Bo-Kenneth Knutsson (C) förhindrad. Ersättare saknas.  
Birgitta Johansson (S) 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M) 
Sven-Olov Lindahl (L) 
Kjell Axell (S) 
Lea Peterson (MP)  
Bo Ljung (KD)  
Maria Havskog (C) 
Christina Bladh (S)  
Mats Svensson (SD) 
Stig Axelsson (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M)  
Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C)  
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) förhindrad. Ersättare saknas. 
Ami Fagrell (V)  
Ulf Björlingson (M)  
Lars Aronsson (S) förhindrad. Ersättare saknas.  
Martina Nord (C), tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)  
Mikael Andreasson (S) 
Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L) 
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)  
Roddy Brun (KD) 
Eva Ekenberg (MP)  
Kristina Carlo (M) 
Bo Bergvall (S) 
Tommy Ingvarsson (C) 
Alexandra Åhlfeldt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD) 
Lennart Gustavsson (S)  
Lars Ugarph (M)  
SvenInge Ågren (C) tjänstgörande ersättare för Jan Nilsson (C)  
Jürgen Beck (V) § 130-148 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Karin Höljfors, ekonomichef   

 
Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen 
 Olle Sjöberg, kommunrevisionen 
      
Utses att justera Kjell Axell och Maria Havskog 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-06-22, kl. 08.00    Paragrafer 126-148 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Kjell Axell   Maria Havskog 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-15 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-06-22 Datum då anslag  2021-07-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
 

  

3



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2021-06-15 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Information med anledning av pågående pandemi, covid -19   

 Allmänhetens frågestund   

    

 Miljöstationer - interpellation 2021/164  

 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - förvaltningsram 2021/22  

 Tertialrapport per 2021-04-30 - förvaltningen 2021/141  

 Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 2021/138  

 Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 - Mediacenter 
Jönköpings län 

2021/140  

 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 2021/146  

 Försäljning av Siken 13 2021/147  

 Försäljning av mark i kvarteret Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 2021/150  

 Lennart Grandelius väg - medborgarförslag 2021/27  

 Skyddsnät mot Eksjöån - medborgarförslag 2021/15  

 Undersök möjligheten att bevilja trygghetslarm till alla ensamma i 
Eksjö kommun - medborgarförslag 

2021/60  

 Uppsättning av askkoppar utmed Södra och Norra Storgatan - 
medborgarförslag 

2021/103  

 Utomhusgym vid Brännemon - medborgarförslag 2021/169  

 Lokalproducerat kött till skolor och äldreomsorg - 
medborgarförslag 

2021/170  

 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås kommuner 

2021/154  

 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2021 2021/158  

 Anmälningsärende   

 Valärenden   

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   

 Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen-Grenadjärgatan 
med flera - motion 

2021/178  

 Allmänpolitisk debatt   

 
 

4



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 126 Information med anledning av pågående 
pandemi, covid -19 
 
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 
 
Utifrån den pågående pandemin (covid-19) hålls fullmäktiges sammanträde digitalt 
med 46 deltagande ledamöter (3 ledamöter förhindrade och saknar ersättare).  
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Kf § 127 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad. 
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Kf § 129 Miljöstationer - interpellation 
Dnr KLK 2021/164 

Ulf Svensson (SD) framför i interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 
2021-05-24, att det på flera platser i kommunen finns miljöstationer, där 
kommuninvånarna kan lämna tidningar, papper, glas med mera. Marken runt 
stationerna har varierat underhåll vilket interpellanten påtalar försvårar 
tillgängligheten för kommuninvånarna.   

En av dessa platser är miljöstationen i Hjältevad, som även används som 
busshållplats för linjetrafik ock skolskjuts, även som lastbilsparkering nattetid.   

Sverigedemokraterna i Eksjö undrar 

- vem står för underhållet på den angivna platsen? 

- vem ska stå till svars om någon skadar sig allvarligt i dessa kratrar? 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar. 

De miljöstationer som interpellanten hänvisar till ansvarar Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, FTI, för.   

FTI har sina insamlingsbehållare på olika markområden i kommunen och sluter 
avtal med markägaren. Markägaren kan vara privat, statlig eller i vissa fall Eksjö 
kommun. Eksjö kommun har nära samarbete med FTI i frågor som berör drift 
och skötsel, nedskräpning, klagomål, trafikfrågor och i vissa fall placering av nya 
stationer eller omplacering av befintliga. I huvudsak är det 
samhällsbyggnadssektorn inom Eksjö kommun som för dialogen med FTI.  

Miljöstationen i Hjältevad ligger på mark ägd av Trafikverket. Här har FTI ett 
avtal med Trafikverket med lov om uppställningen och användningen av platsen. 
Eksjö kommun har, genom samhällsbyggnadssektorn, under flera år påtalat brister 
kring underhållet och skötseln av ytan, som har omfattande skador. Trasig asfalt, 
djupa hål och stående vatten i huvudsak. På samma plats ligger även 
busshållplatsen med tillhörande vändplan i Hjältevad och ytan används för 
varutransporter till butiken med mera.   

Samhällsbyggnadssektorn fick under hösten 2020 information om att Jönköpings 
länstrafiks chaufförer övervägde att sluta köra in i Hjältevad om inte förbättringar 
gjordes. Eksjö kommun framförde detta till Trafikverket utan önskat resultat. 
Samhällsbyggnadssektorn ställde då istället frågan om sam- eller medfinansiering 
till Trafikverket för att få dessa akuta åtgärder på plats. Åtgärden landade i att 
Eksjö kommun betalade hela kostnaden för att Trafikverket skulle åtgärda asfalt 
inom sin fastighet.   
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En liknande dialog pågår nu för större åtgärder för hela ytan som bland annat 
omfattar miljöstationen, vilka samhällsbyggnadssektorn anser nödvändiga både ur 
ett säkerhets- och attraktivitetsperspektiv. Ansvarsfrågan i det specifika fallet 
ligger dock på verksamhetsutövaren, det vill säga FTI, samt på fastighetsägaren 
som upplåter ytan, det vill säga Trafikverket.  
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Kf § 130 Budget 2022–2023 verksamhetsplan 2024 
- förvaltningsram 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa resultatmålet till:    
 
2022: 2,0 %    
2023: 2,0 %    
2024: 2,0 %    
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,   
 
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2022 till oförändrad nivå, det 
vill säga 22,26 kr.    

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni, genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då beaktas dels 
det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och utjämningsbidrag ger 
tillsammans med prognoser för pensioner, kapitalkostnader och 
personalkostnader, dels de förändrade behov som finns i verksamheterna.  
 
Utrymmet vid aktuell prognos samt sammanfattning av sektorernas behov av 
driftmedel och investeringar beskrivs nedan.  

Utrymme 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner 
och Regioner, SKR, från 29 april i år. Ny prognos kommer 26 augusti.  
 
Jämfört med underlaget som budgetberedningen behandlade 27-28 april, har 
skatteprognosen förbättrats och utrymmet för verksamhetens ramar utökats. 
  
2022: +7,5 mnkr 
2023: +9,5 mnkr 
2024: +11,5 mnkr 
 
Den budget som ledningsutskottet behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.  
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Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med fastställd budget för 
2022 och verksamhetsplan för 2023. Det är dock osäkert, då prognosen för 
skatteunderlagets utveckling bygger på att ekonomin återhämtar sig efter 
pandemin. Det är osäkert i vilken takt återhämtningen kommer att ske. 
 
Befolkningen, som skatteprognosen bygger på, har reviderats ned jämfört med 
fastställd budget för 2022. Nuvarande skatteprognos bygger på att invånarantalet 
1 november före budgetåret är: 
2022: 17 824 invånare 
2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
 
Jämfört med de av fullmäktige fastställda budgetramarna, har skatteintäkter och 
bidrag förbättrats med 23,4 mnkr för 2022 och 21,5 mnkr för 2023. 
 
Pensioner och kapitalkostnader 
Pensionerna för 2022 prognostiseras att bli 0,5 mnkr högre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per  
2020-12-31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar till och med 2020 
och prognostiserade investeringar 2021. 
 
Personalkostnader 
Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. I underlaget har en 
uppräkning av personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, 
gjorts med 2,2 procent, 2,3 procent och 2,4 procent respektive år, vilket motsvarar 
prognosen för konjunkturlönestatistiken 2022–2024 i SKR:s cirkulär 21:12. 
Uppräkningen för 2022 är i nivå med den fastställda ramen. 
 
Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av en 10-årsperiod vara minst 1,8 procent, samtidigt som budgeterat resultat ett 
enskilt år inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Med det goda 
resultatet från 2020 kan resultatnivåerna sänkas mot fastställd budget för 2022 och 
2023 från 2,8 procent till 2,0 procent för samtliga år i planperioden, det frigör 
drygt 9 mnkr till driften per år.  
 
Nedan framgår resultaten respektive år. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10 år
Resultat i mnkr 20,2 39,1 -25,9 -9,8 23,2 47,9 31,4 24,3 24,8 25,3 20,1
Skatter&bidrag 887,7 957,6 990,0 1 035,3 1 086,8 1 154,0 1 164,5 1 218,3 1 239,2 1 266,8 1 100,0
Resultat i % 2,3% 4,1% -2,6% -1,0% 2,1% 4,2% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8%

Bokslut Budget
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Resultaträkning med senaste skatteprognosen(ny kommer 26/8) 

 

Sammanfattning utrymme 
Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2022–2023 
högre än den fastställda budgeten. För 2022 är utrymmet 33,4 mnkr högre och för 
2023 31,0 mnkr högre. Orsaken är i huvudsak dels bättre prognos för skatter och 
bidrag, dels möjlighet till lägre resultat på grund av det goda resultatet 2020. 

Underlag i budget steg 1 

Drift 

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram fullmäktige beslutat om för sektorn 2022–2023. För 2024 är ramarna 
inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2023.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år. Med ett underlag från sektorerna på de fastställda 
ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan verksamheter och utöka 
ramarna med 25,9 mnkr 2022 och 24,2 mnkr 2023.  

  

2,3%

4,1%

-2,6%

-1,0%

2,1%

4,2%

2,7%

2,0% 2,0% 2,0% 1,8%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10
år

Budget20 Utfall20 Budget 21
Prognos21 

(mars) Budget 22 Budget 23 Budget 24

Verksamhetens nettokostnader -1 080 323 -1 088 098 -1 114 039 -1 142 025 -1 175 095 -1 195 544 -1 222 684
Avskrivningar -24 030 -24 044 -24 029 -23 933 -24 280 -24 280 -24 280
Verksamhetens nettokostnader -1 104 353 -1 112 143 -1 138 068 -1 165 958 -1 199 375 -1 219 824 -1 246 964

Skatteintäkter 836 861 818 240 837 804 854 968 884 590 911 744 936 851
Kommunalekonomisk utjämning 291 758 335 793 326 716 342 032 333 714 327 470 329 969
Finansiella intäkter 6 278 6 860 5 520 5 520 6 220 6 220 6 220
Finansiella kostnader -100 -185 -100 -200 -200 -200 -200
Ränta pensionsskuld -444 -636 -430 -430 -600 -600 -600

Årets resultat 30 000 47 929 31 442 35 932 24 349 24 810 25 276

Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,7% 4,2% 2,7% 3,0% 2,00% 2,00% 2,00%
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I underlaget finns följande tre delar:  

 Behov för oförändrad kvalitet jämfört med fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

 Behov för ökad ambition 
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition 

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst. 

 
Nedan sammanfattas underlagen från sektorerna: 

 

(Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium, och ingår inte i 
budgetberedningens uppdrag. Ovanstående belopp för 2022-2023 är fastställda av 
kommunfullmäktige i oktober 2020. Ny beredning inför budget 2022 har ännu inte skett). 

I underlaget har sektorerna presenterat belopp jämfört med fullmäktiges ram för 
2022, samtidigt som utrymmet för ramarna har utökats på grund av lägre resultat 
och ökade intäkter för skatter och bidrag:

 

KF Ram 
2021

KF Ram 
2022

Nya 
förändrade 
förutsättnin
gar 2022

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

Nödvändiga 
behov för 

upprätthålla 
nuvarande 
kvalitet (+ / 

-) jmf 22

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

Nödvändiga 
behov för 

upprätthålla 
nuvarande 

kvalitet (+ / -
) jmf 22

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

KF/KS/Nämnder 6 848 7 156 294 -300 201 -300
Revisionen 1 349 1 284 10 10
Överförmyndarnämnd 2 229 2 296 136 136
Kommunledningskontoret 61 474 62 254 1 039 2 050 -400 -500 1 931 1 650 -400 -1 450 2 086 1 650 -400 -1 600
Samhällsbyggnadssektorn 45 101 45 334 650 695 1 400 -700 -100 -227 1 536 1 430 -700 -609 -559
Barn- och utbildningssektorn 454 724 458 158 12 145 21 720 -1 100 -1 098 -9 947 15 985 21 036 -500 -2 196 -13 432 16 909 20 046 -500 -2 196 -12 912
Sociala sektorn 453 165 453 545 25 617 3 178 -5 500 -3 658 -16 505 24 942 2 278 -5 809 -3 658 -15 355 25 486 2 278 -5 809 -3 658 -15 905
Tillväxt- och utvecklingssektorn 62 521 61 884 1 556 2 820 -500 -440 -620 1 445 3 440 -1 100 -600 -686 2 220 3 340 -1 100 -800 -1 261
Summa sektorsramar 1 087 411 1 091 911 40 357 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 45 438 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 48 584 28 744 -8 809 -7 263 -32 237
Ej sektorsbundet
Personal, ofördelat 25 506 47 899 30 22 973 47 405
Kapitalkostnad, ofördelat 1 440 152 848
Resultatfond 2 515 2 500
Utvecklingsmedel 900 1 300 -800 -800
KS medel för oförutsett 1 000 2 000 -1 200 -1 000
KS integrationsmedel 300 500 -200 -200
Projekt försörjningsstöd 1 000 2 200 -1 200 -1 200
Summa ej sektorsbundet 32 661 56 551 30 0 0 0 0 19 573 0 0 0 0 45 053 0 0 0 0
Summa totalt 1 120 072 1 148 462 40 387 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 65 011 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 93 637 28 744 -8 809 -7 263 -32 237

Rambehov 1 188 849 1 213 473 1 242 099
Utrymme 1 181 892 1 202 518 1 229 698
Differens -6 957 -10 955 -12 401
Resultatnivå% 2,7% 2,8%
Resultat tkr 31 442 33 456

2,0%
25 276

1 148 581
1 181 892

33 311

1 166 960
1 202 518

35 558

1 193 790
1 229 698

35 908

Totalt presenterade effek tiviseringar/minskad ambition

2,0%
24 349

2,0%
24 810

2022 2023 2024

-40 268 -46 513 -48 309

2022 2023 2024
Utökat utrymme 33,4 31,0

 Ökade behov för 
oförändrad kvalitet 40,4 45,4 48,6
 Ökad ambition 30,4 29,8 28,7

 Effektiviseringar & 
minskad ambition -40,3 -46,5 -48,3

varav
Prio 1 -7,5 -8,8 -8,8
Prio 2 -5,2 -6,6 -7,3
Prio 3 -27,6 -31,2 -32,2
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I underlaget presenteras mer neddragningar än vad som behöver genomföras för 
att rymmas inom ram, inklusive ökade behov för oförändrad kvalitet (det vill säga 
volymökningar med mera) för att beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska 
prioriteringar. Om inga ambitionsökningar ska prioriteras behöver av presenterade 
neddragningar följande belopp genomföras respektive inte genomföras: 

 

Investeringsbudget 

Investeringarna ska enligt budgetdirektivet dels vara självfinansierade under 
planperioden, plus att det ska finnas utrymme för finansiellt sparande om 5 mnkr. 
Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade under tio-årsperioden 2015–
2024. Nedan visas utrymmet för investeringar 2021–2023 utifrån utfall 2014-2019 
och budget 2020 med de kriterier som angetts i budgetdirektivet: 

 

Utrymmet för investeringar 2022–2024 är 43–44 mnkr per år. Då resultatnivån i 
förslaget sänkts mot fastställd ram för 2022–2023 minskar utrymmet för 
investeringar, men behovet som sektorerna presenterat ryms inom detta och är 
1,8–12 mnkr lägre än utrymmet per år, sammanlagt under 3-årsperioden 17,9 
mnkr lägre behov än utrymme: 

 

En större investering i förbifart Eksjö finns utanför planperioden, planerad runt 
2027–2028. Det är då bra om investeringsnivån är lägre än utrymmet åren 
dessförinnan för att bygga upp utrymmet för att självfinansiera den större 
investeringen. 

2022 2023 2024

 Behov av neddragningar 7,0 11,0 12,4
 Presenterade 
neddragningar som inte 
behöver genomföras 33,3 24,8 25,3

Budget snitt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 år

38,9 56,9 -9,1 12,9 50,3 73,6 55,5 48,5 48,8 49,4 42,6

21,9 56,1 41,7 30,6 27,0 25,8 66,6 43,0 44,0 44,0 40,1

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 178% 101% -22% 42% 187% 285% 83% 113% 111% 112% 106%

UtrymmeBokslut

Årets resultat samt icke-likvidpåverkande 
poster, främst avskrivningar mnkr

Årets nettoinvesteringar, mnkr

KF 2021
Överfört 
från 2020

Total 
budget 

2021 KF 2022 KF2023 2022 2023 2024
Kommunledningskontoret 4 725 7 023 11 748 3 090 600 3 515 600 400
Samhällsbyggnadssektorn 20 100 10 180 30 280 19 900 19 100 18 900 18 900 27 800
Barn- och utbildningssektorn 4 010 2 439 6 449 4 360 4 360 7 860 5 060 4 500
Sociala sektorn 2 415 6 140 8 555 3 040 2 930 2 890 2 880 3 910
Tillväxt- och utvecklingssektorn 4 575 4 988 9 563 5 975 4 575 5 655 4 575 5 630
Totalt 35 825 30 770 66 595 36 365 31 565 38 820 32 015 42 240

Utrymme 43 000 44 000 44 000
Differens 4 180 11 985 1 760

Investeringar per sektor

Budget 2021 inkl överförda 
medel fr 2020 Investeringsramar Behov
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Två objekt som ligger i linje med budgetdirektivets prioriterade mål om hållbarhet 
och digitalisering är möjlighet till utbyggnad av fiber och laddinfrastruktur. De 
ingår inte i underlaget till investering idag, men föreslås utredas vidare: 

Fiberutbyggnad 
För att fler ska få tillgång till fiberanslutning i hela kommunen. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda olika alternativ för 
att slutligen nå 100 procent anslutningsmöjlighet.  
 
Utbyggnad av laddinfrastruktur 
I syfte att utöka infrastrukturen för elladdning föreslås förvaltningen få i uppdrag 
att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika förslag till utbyggnadstakt. 
Även omfattningen av kommunens engagemang i infrastrukturen föreslås utredas. 
 
Sammanfattning 
Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter och bidrag per 
år, vilket är en sänkning av resultatet från den av kommunfullmäktige fastställda 
budgeten för 2022–2023 där resultatnivån är 2,8 procent. På grund av det goda 
resultatet 2020 uppfylls kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning med resultatnivån 2,0 procent av skatter och bidrag.  
 
I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 22,26 kr, vilket 
också föreslås till beslut.  
 
Utrymmet för sektorernas driftramar ökar jämfört med fastställd budget för 2022–
2023 på grund av högre intäkter från skatter och bidrag och lägre resultatnivå. 
Samtidigt har behoven i verksamheterna ökat mer än det utökade utrymmet, vilket 
får beaktas under hösten när prioriteringar ska ske i samband med fastställande av 
sektorsramar. 
 
Utrymmet för sektorernas investeringsramar minskar jämfört med fastställd 
budget för 2022–2023, på grund av lägre resultatnivå. Dock ryms behoven av 
investeringar väl inom det nya utrymmet och möjlighet finns att utöka 
investeringsramarna mot fastställd budget för 2022–2023. 

Uppdrag att utreda alternativ för ökad fiberutbyggnad och laddinfrastruktur 
föreslås ges till förvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 

att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
15 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2022–2024,   

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti utreda olika 
alternativ för att alla hushåll ska ha anslutningsmöjlighet till fiber   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika 
förslag till utbyggnadstakt av infrastruktur för elladdning samt kommunens 
engagemang i infrastrukturen.  

att ge förvaltningen i uppdrag att till augusti  

 redovisa en analys av eventuella specifika åtgärder inom 
utbildningsverksamheterna, på grund av pandemin, som påverkar 
planperioden 2022–2024, 

 redovisa behovet inom LSS fram till 2026, 
 redovisa en handlingsplan för förebyggande arbete och minskade 

placeringar inom socialt stöd, 
 redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn 

med elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin 
skolgång, 

 redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och 
konsekvensanalys utifrån minskade öppettider på muséet, 

 redovisa för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan på 
hantering av framtida större investeringar, 

 uppdatera budgetunderlag med aktuella nyckeltal, 
 uppdatera den tidigare genomförda genomlysningen, 
 utreda möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare, 
 till ledningsutskottet ge förslag på redovisade åtgärder som kan verkställas 

under 2021. 

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa till november  

att i samverkan med Eksjö Kommunfastigheter AB göra en översyn av 
lokalvården inom barn- och utbildningssektorn utifrån effektivitet och bibehållen 
kvalité, 

att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov, 

handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd samt beskriva 
samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt 

att, utifrån ett bemanningsperspektiv, utreda möjligheter för ökad 
personalkontinuitet inom äldreomsorgen. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C), Sven-Olov Lindahl (L), Markus Kyllenbeck (M) och Bo 
Ljung (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Respektive sektor
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 131 Tertialrapport per 2021-04-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/141 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att rapporten anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 31,6 procent av driftbudgetens 1 
108,6 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 33,0 procent av 
driftbudgeten. Vid tertialrapporten har intäkter och kostnader periodiserats med 
högre noggrannhet än vid månadsrapporterna.  

Helårsprognosen för årets resultat är 28,9 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än 
budgeterat resultat på 31,4 mnkr. 

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 25,7 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp återfinns inom sociala sektorn (-20,6 mnkr, motsvarar –4,4 
procent av sektorns budget) och barn- och utbildnings-sektorn (-8,6 mnkr, 
motsvarar -1,9 procent av sektorns budget).  

Tilläggsbudget har efter beslut i kommunfullmäktige 2021-04-22, ökat budgeterad 
intäkt för generella statsbidrag med 8,0 mnkr och verksamheternas 
kostnadsbudget med följande: 
 
• Samhällsbyggnadssektorn +0,1 mnkr (skog) 
 
• Barn- och utbildningssektorn +3,9 mnkr (grundskola) 
 
• Sociala sektorn +3,8 mnkr (försörjningsstöd) 
 
• Kommunrevisionen +0,2 mnkr 
 
Tilläggsbudgeten är medräknad i verksamheternas prognoser. 

Sektorerna har fått delar av sjuklönekostnaderna täckt i pandemistöd från staten. 

Prognosen för pensioner beräknas överskrida budget med 4,1 mnkr. Det beror till 
stor del på att ett ökat livslängdsantagande kommer att användas från och med i 
år. Det slår då igenom på pensionsavsättningar och blir resultatpåverkande i år. 
Prognosen är osäker och en ny pensionsberäkning kommer att göras i samband 
med delårsbokslutet per 2021-08-31, då troligen en mer exakt prognos kan fås. 
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr. Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än 
budget beroende på att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör en mer 
positiv bedömning av utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt, både under 
2020 och 2021.  

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 7,3 mnkr högre än budget, varav  
 
• 6,2 mnkr är högre generella statsbidrag 

• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 

• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 

• -1,2 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag, LSS-utjämning och fastighetsavgift 

Den tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-22, innebar att 
budgeten för generella statsbidrag ökade med 8,0 mnkr. 

Det finns en hög osäkerhet i prognosen för skatteintäkter och bidrag beroende på 
hur konjunkturen utvecklar sig, liksom eventuella ytterligare statliga stöd med 
anledning av pandemin 

Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med april har 8,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 60,6 mnkr, vilket är 6,0 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt. 

Årets resultat  
I prognosen motsvarar resultatet 2,4 procent av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, vilket inte uppfyller budgetens resultatmål på 2,7 procent. Det 
prognostiserade resultatet om 28,9 mnkr understiger budget med 2,6 mnkr.  

Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande 
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 60,6 mnkr, mot 
budgeterat 66,6 mnkr inklusive tilläggsbudget från 2020. Med prognostiserat 
resultat på 28,9 mnkr och avskrivningar på 23,4 mnkr, finns utrymme för 
självfinansierade investeringar om 53,3 mnkr. Därmed kommer prognostiserade 
nettoinvesteringar om 60,6 mnkr inte att vara självfinansierade.  

I prognosen saknas utrymme för finansiellt sparandet enligt budget om 5 mnkr. 

Soliditet 
2020-12-31 var soliditeten 60,5 procent. I helårsprognosen efter 4 månader 
bedöms soliditeten 2021-12-31 öka till 61,9 procent. 

Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska öka, vilket uppnås i prognosen. 
Enligt budget 2021 ska soliditeten nå 63 procent i bokslutet, vilket inte nås i 
prognosen.  Det långsiktiga målet är att nå 65 procent. 
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Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser var 2020-12-31, 6,8 procent och 
prognosen är att den kommer stärkas och uppgå till 12,4 procent 2021-12-31. 

Aktuellt läge 
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största delen på skatteunderlagets 
utveckling i riket och kommunens befolkning per 1 november året före 
budgetåret. 

Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes invandring. 
Årets första månader har kommunen däremot minskat sin befolkning med 10 
personer och uppgår 2021-04-20 till 17 778 invånare. 

Pandemin innebär en stark påverkan på ekonomin, såväl i världen som Sverige 
och kommunen. Tidigare prognoser av skatteintäkter för året har varit mer 
negativa, de senare prognoserna tror på en starkare utveckling av Sveriges 
ekonomi.  

Kommentar till uppföljningen 
Prognosen för årets resultat innebär att resultatet överstiger 2 procent (2,4 
procent) men budgeten på 2,7 procent uppnås inte. Av de finansiella målen 
prognostiseras ett delvis att uppnås, att soliditeten ökar, dock inte till budgeterat 
63 procent. Det finns en obalans mellan sektorernas verksamhet och budget, 
främst inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn. Den obalansen 
vägs delvis upp av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag och medför att 
avvikelsen för årets resultat i prognosen blir begränsad.  

Att verksamheterna fortsätter att arbeta för att minska den negativa 
budgetavvikelsen framåt är avgörande för en ekonomi i balans på sikt. 

Kommunstyrelsen har 2021-06-01 gällande budget 2022–2023, verksamhetsplan 
2024, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag 

att redovisa behovet inom LSS fram till 2026,  

att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar 
inom socialt stöd,  

att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer, 
samt  

att notera kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 samt 2021-06-01 om 
handlingsplan för budget i balans för tillväxt och utvecklingssektorn.   

Kommunstyrelsen har vidare beslutat  

att genomföra redaktionella justeringar, 

att utifrån redovisad tertialrapport ge förvaltningen i uppdrag att ta fram/redovisa 
handlingsplan för att möta behovet inom LSS fram till 2026,  
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att utifrån beslutad tilläggsbudget på 3,9 mnkr till barn- och utbildningssektorn ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa fördelning av tilläggsbudgeten samt påvisa 
planen för en budget i balans för grundskolan,  

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade åtgärdsplaner samt dess 
uppföljning, för de verksamheter inom barn- och utbildningssektorn, som avviker 
negativt mer än 3 procent, samt uppföljning av beslut tagna i verksamheten för att 
minska underskottet för verksamheter med avvikelsen på 1 till 3 procent,   

att godkänna tertialrapporten per 2021-04-30, samt 

att tertialrapporten ska anmälas till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Tertialrapport 2021 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-05-19 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, kommunledningskontoret 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, samhällsbyggnadssektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, sociala sektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, barn- och utbildningssektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
      

Utdrag:  
Ekonomichef K Höljfors

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 132 Årsredovisning Höglandets 
Samordningsförbund 2020 
Dnr KLK 2021/138 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund, samt  
 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Höglandets Samordningsförbund för 
2020.  
 
Ingegerd Axell (S) och Kjell Axell (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter och organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 

Under 2020 har förbundet fortsatt att finansiera både individ- och 
strukturinriktade verksamheter.  

Utsedda revisorer tillstyrker att samordningsförbundets ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisning 2020 godkänns.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Höglandets Samordningsförbund - Revisionsberättelse med granskningsrapport 
2020 
Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 
      

Utdrag:  
Höglandets Samordningsförbund
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Kf § 133 Årsredovisning, revisionsberättelse för 
2020 - Mediacenter Jönköpings län 
Dnr KLK 2021/140 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2020. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till 415 tkr samt genomförd reservering till 
resultatutjämningsreserv om 112 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2020 
uppgår till 303 tkr.  

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt de uppsatta ekonomiska målen för 
2020, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat och ha ett rörelseresultat 
på minst 1 procent av skatteintäkterna (medlemsintäkterna). 

Utsedda revisorer tillstyrker 2021-03-12 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Årsredovisning 2020 jämte revisionsberättelser 
      

Utdrag:  
Mediacenter Jönköpings län
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Kf § 134 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings 
län - samråd 
Dnr KLK 2021/146 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Budget 2022 för Mediacenter Jönköpings län.  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds 
förslag till budget 2022 för samråd i medlemskommunerna. 
 
Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas 
önskemål att inte höja medlemsuttaget 2022 - 2023. Istället tas dessa medel ut från 
Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för 
utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.  

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell 
ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2020-12-31 till drygt 7,1 mnkr. Efter 
diskussioner med sakkunnig på Sveriges Kommuner och Regioner samt 
förbundets auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 - 
2024 minska Eget kapital till cirka 5,5 mnkr. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 
      

Utdrag:  
Mediacenter Jönköpings län
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Kf § 135 Försäljning av Siken 13 
Dnr KLK 2021/147 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för Siken 13. 

Ärendebeskrivning  
Hemhagen Fastigheter AB och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal 
för byggnation av hyreslägenheter på fastigheten Siken 13.  

Bygglov är beviljat för projektet som omfattar cirka 30 hyreslägenheter. 
Intentionerna i markanvisningsavtalet är uppfyllda och byggnation avses påbörjas 
under 2021, vilket innebär att köpekontrakt ska ingås. Köpekontraktet är villkorat 
med att byggstart sker inom 1 år för att köpet ska fullbordas.  

Hemhagen Fastigheter AB har överlåtit markanvisningsavtalet till Arkadia 
Bostäder Jönköping AB som är Hemhagens uppdragsgivare avseende 
byggnationen och föreslaget köpekontrakt är därför skrivet med denna part som 
köpare.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut, 2019-10-29, 2021-06-01 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, Mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt Siken 13 Hemhagen Arkadia 
      

Utdrag:  
Arkadia Bostäder Jönköping AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 136 Försäljning av mark i kvarteret 
Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 
Dnr KLK 2021/150 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för del av Stocksnäs 1:1 i kvarteret 
Sandbunkern. 

Ärendebeskrivning  
Tre vänner Group AB avser etablera förråds- och lagerlokaler för uthyrning i 
Eksjö. Aktuellt område är beläget utmed Breviksvägen i kvarteret Sandbunkern. 

Området är planlagt för industri enligt detaljplan från 2010. Det bedöms som 
lämpligt med aktuell etablering som inte är transportintensiv. Detta med anledning 
av Breviksvägens begränsade standard, som innebär att tyngre och mer 
transportintensiva verksamheter inte är önskvärda i området.   

Utformningen har gjorts med beaktande av att möjliggöra en eventuell framtida 
av- och påfart från riksväg 32, vilket också innebär att befintlig cykelbana, som 
arrenderas av Eksjö Cykelklubb, tills vidare kan finnas kvar i området.  

Förslag till köpekontrakt har arbetats fram med intressenten.  

Ledningsutskottet beslutade 2021-05-18, att till kommunstyrelsens sammanträde 
ha dialog och inhämta synpunkter med Eksjö Cykelklubb, som i dagsläget verkar 
inom det aktuella området. Eksjö Cykelklubb har gjort en sammanställning av hur 
området kan påverkas av en försäljning. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Stocksnäs 1:1 kvarter Sandbunker 
Brev till beslutsfattande från Eksjö Cykelklubb  
Nyttjanderättsavtal Eksjö Cykelklubb 
      

Utdrag:  
Tre Vänner Group AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 137 Lennart Grandelius väg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/27 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Ortnamnsrådets 
rekommendationer. 

Ärendebeskrivning  
Jan Engdahl framför i medborgarförslag 2021-01-25 att en väg borde uppkallas 
efter tidigare stadsarkitekten Lennart Grandelius.  

Förslagsställaren framför att Lennart Grandelius har satt starka avtryck i att bevara 
Eksjö trästads historia och bevarande för framtiden. Lennart Grandelius var med 
och startade Qvarnarps Byggnadsvård. Lennart Grandelius upptäckte glasplåtar på 
en vind i centrum från äldre fotograf, en upptäckt som hade kunnat försvinna i en 
brand.  

Listan över Lennart Grandelius gärningar är lång. När det nu byggs så mycket 
runt Kvarnarp, tycker förslagsställaren att det vore lämpligt att Lennart Grandelius 
får en väg uppkallad efter sig. 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det är därför särskilt viktigt att kommunerna i sitt arbete tillämpar god 
ortnamnssed, kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kapitlet 4 § (Lag 2013:548). 

Vid bruk av memorialnamn rekommenderar Ortnamnsrådet, som är ett 
rådgivande organ till Lantmäteriverket, följande: 
 
I enlighet med Förenta nationernas resolution antagen 2002 ”att praktisera 
memorialnamngivning inom kommunen på så sätt att en rimlig, av kommunen 
själv fastlagd tid, måste ha gått innan en avliden persons namn får användas i 
ortnamn (till exempel i namn på gator, torg och allmänna platser). Som rimlig tid 
rekommenderas 3–5 år.” 

Som en upplysning kan nämnas att namn redan har beslutats och använts i 
arbetsmaterial enligt förslag som togs fram 2018 för gator och kvarter i det nya 
området i Kvarnarp, när detaljplanearbetet påbörjades. 

Med hänsyn till ovanstående föreslås att avvakta till ett lämpligt och värdigt objekt 
dyker upp i samband med ny exploatering och byggnation i Eksjö. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist och 
kartingenjör Anne-Lie Andersson, 2021-04-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 138 Skyddsnät mot Eksjöån - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/15 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Siv Blom framför i medborgarförslag 2021-01-15 följande:  
 
Många barn i varierande åldrar använder vintertid pulkabacken vid Vattentornet 
både dagtid, och kvällstid i mörker. Höga hastigheter uppstår. Backen avslutas vid 
åkanten. Flertalet barn försöker välta ur sina pulkor på gångbanan för att stoppa 
upp hastigheten innan åkanten. Förslagsställaren vill förhindra olyckor och skapa 
en säker pulkaåkning genom följande åtgärder: 

1) Skyddsnät vintertid som fångar upp skenande pulkabarn nere vid ån 

2) Bildäck eller annan stötdämpning som skydd kring hårda trädstammar och 
brunnar, vintertid 

Vattenledningsparken är i gällande detaljplan avsedd som parkområde. En park 
kan ha många olika användningar. När det gäller skyddsanordningar ligger fokus 
på att hålla räcken och staket i ordning vid de lekplatser som ligger i direkt närhet 
av vatten, exempelvis i Finlandsparken. På övriga platser kan skyddsåtgärder vara 
motiverade längs vissa cykelvägar, vägar och broar, där risken kan antas större.  

Utmed Eksjöån genom staden, finns partier med och utan räcken. Generellt finns 
räcken vid samtliga broar samt på platser med brantare kanter, alltså där risk för 
olyckor finns vid högre fallhöjd. På den aktuella platsen finns ingen direkt risk att 
hänvisa till, förutom när kullen används för pulkaåkning i riktning mot ån.  

Förslagen som tas upp i medborgarförslaget är genomförbara rent tekniskt och 
skulle sannolikt få önskad effekt. Någon exakt kostnad för åtgärden har inte tagits 
fram. Materialkostnaderna bedöms som låga men åtgärden skulle skapa ytterligare 
moment för gatu- och parkavdelningen att hantera, vilket bör minimeras så länge 
behovet av tid till de mest grundläggande arbetsuppgifterna fortsatt är stort.  

En mer permanent lösning än tillfälliga skyddsnät, skulle kunna vara att bygga 
staket utmed ån. Det skulle innebära en högre investeringskostnad, men en låg 
driftkostnad. Ett prydligt metallstaket skulle kunna passa väl in i miljön. 
Samhällsbyggnadssektorn bedömer dock att det finns andra mer angelägna 
åtgärder.  
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Samhällsbyggnadssektorn vill i detta fall hänvisa till det egna ansvaret som 
föräldrar har för sina barn vid aktiviteter inom kommunens allmänna ytor.  

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att inga ytterligare åtgärder görs. I samband 
med renovering eller inköp av nya bänkar längs gång- och cykelvägen, kan dessa 
placeras på ett sätt som minimerar risken för att någon hamnar i ån.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en särskild guide för 
ökad vattensäkerhet.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30, 2021-06-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-12 
Medborgarförslag från Siv Blom 2021-01-15 
Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare, 
Publ.nr MSB249 - oktober 2012  
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 139 Undersök möjligheten att bevilja 
trygghetslarm till alla ensamma i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/60 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  

Undersök möjligheten att även de ensamma som bor i Eksjö kommun, som 
saknar andra insatser av kommunens omsorgsverksamhet, kan beviljas 
trygghetslarm.    

Många lever ensamma utan vänner eller nära anhöriga och känner oro över att 
inte kunna få hjälp när olyckan är framme. Covid-19 kan ha ett snabbt förlopp 
och omöjliggöra möjligheten att själv kunna ringa efter hjälp.  

Sociala sektorn i Eksjö kommun erbjuder trygghetslarm som en 
trygghetsskapande insats som kan beviljas den som känner sig otrygg i hemmet. 
Det är en individuell, biståndsprövad insats.  

För personer över 80 år sker ett förenklat ansökningsförfarande. För personer 
under 80 år finns möjligheten att ansöka om trygghetslarm och en individuell 
prövning görs då av biståndshandläggare.  
 
Trygghetslarm innehåller ingen kontrollfunktion. Det sker inga kontroller eller 
besök hon enskild brukare om larmet inte använts under en period. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, 2021-06-01 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, Gunilla Bergdalen, 
verksamhetsutvecklare, 2021-05-12 
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Sociala sektorn
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Kf § 140 Uppsättning av askkoppar utmed Södra 
och Norra Storgatan - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/103 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2021-04-05 följande.  
 
Gångbanorna i centrum av vår vackra stad är nedsmutsade med cigarettfimpar. 
Det beror till stor del av att det inte finns några askkoppar.  
 
Mats Martinsson vill därför att askkoppar sätts upp, en vid varje papperskorg 
utmed Södra och Norra Storgatan. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2021-04-05 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 141 Utomhusgym vid Brännemon - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/169 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Ann-Sofi Kjellström framför i medborgarförslag 2021-05-26 önskemål om att 
utomhusgym i trä samt belysning anläggs i Brännemon. 

Martinssons Trä har gjort trägym för Skellefteå kommun som varit mycket 
uppskattat. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-05-26 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 142 Lokalproducerat kött till skolor och 
äldreomsorg - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/170 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-06-02 framförs följande;  

Härjedalens kommun har köpt 22 kor för att kunna servera lokalproducerat 
kvalitetskött i äldreomsorgen och i skolorna. I en upphandling har fyra bönder i 
Härjedalen erbjudit sig att sälja 22 kor till kommunen. 

Djuren föds upp hos bönderna tills det är dags för slakt. De 22 korna ger runt 4 
ton kött som bereds i kommunens egna kök och sedan serveras i äldreomsorgen, 
skolorna och förskolorna.  

Ovanstående är utdrag ifrån Härjedalen kommuns Facebooksida. 

Förslagsställaren tycker att det är ett helt fantastiskt initiativ som verkligen visar åt 
vilket håll man behöver tänka gällande klimatet och miljön i framtiden. Att vara 
med och bidra till minskade transporter och utsläpp, stödja de lokala lantbrukarna 
och samtidigt se till att våra äldre och barn äter bra kött blir en win-win-situation 
för alla. 

Förslagsställaren tycker att Eksjö kommun borde ta efter detta fantastiska initiativ! 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-06-02 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen

33



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 143 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås kommuner 
Dnr KLK 2021/154 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta upprättat samverkansavtal mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 

Ärendebeskrivning  
Representanter för kommunala tjänstepersoner för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning 
för att säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom 
områdena som avses i förslaget till samverkansavtal.  

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt specifika tjänster. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kapitlet 37 § 
Kommunallagen och 3 kapitlet 17-18 §§ Lagen om offentlig upphandling.  

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop 
och vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt, och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.   

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kan avtalssamverkan användas 
för att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra 
kommunens uppgifter inom något specifikt område. Avtalssamverkan kan 
exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 
myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den 
egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en samverkansform 
under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för samarbete i 
till exempel ett kommunalförbund, eller en gemensam nämnd.  
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Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning, 
som parterna ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta 
avtal. Det är handläggning av ärenden som avser offentliga tjänster, det vill säga 
sådana som kan härledas till ett offentligrättsligt åliggande för en myndighet att 
tillhandahålla desamma, eller att åtminstone se till att så sker. 

Aktuella områden för samverkan;   

1. Livsmedel   

2. Miljö- och hälsoskydd 

3. Förorenade områden   

4. Plan- och bygg   

5. Översiktsplanering och detaljplanering   

6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  

7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  

8. Trafikplanering   

9. Bostadsanpassning   

10. Serveringstillstånd   

Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift till handläggning i allmänhet 
inom ett visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas 
ut på uppdrag.   

Kontaktperson för avtalet i sin helhet är för medverkande kommuner, 
förvaltningschefer eller motsvarande befattningshavare alternativt 
befattningshavare som kommunen utser, för de områden avtalet omfattar.  

Avtalet bygger på att ersättningen till den kommunen som utför tjänst åt annan 
kommun, är kostnadsneutral.  

Målsättningen är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet, kan 
utföras i enlighet med respektive parts ansvar för uppgiften. Parterna ska 
samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till 
ökad effektivitet i sina respektive verksamheter. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-11 
Avtal om kommunal samverkan  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn
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Kf § 144 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 4 2021 
Dnr KLK 2021/158 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. 

Enligt 16 kap 6 h § och 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från 
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en 
gång per kvartal. 

Ej verkställt beslut inom särskilt boende: Personen blev erbjuden lägenhet och 
tackade ja inom tre månader, men flyttade in efter tre månader. 

Kontaktperson - verksamheten har inte hittat rätt matchning som kontaktperson. 

Kvarstående från kvartal 4 – 2020: Avbruten verkställighet dagverksamhet: 
Brukarna har tackat nej till hembesök som alternativ under dagverksamheternas 
stängning under covid-19.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2021-04-29 
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Kf § 145 Anmälningsärende 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Deklaration för en stark demokrati har undertecknats av kommunfullmäktiges 
ordförande Mats Danielsson och ordförande Peter Örn, Kommittén Demokratin 
100 år. 

Beslutsunderlag  
Deklaration för en stark demokrati 
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Kf § 146 Ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige efter Erik Johansson (C) 
Dnr KLK 2021/161 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2021-05-27 avsägelsen från Erik Johansson (C). 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2021-06-09 att Per Sixtensson (C) har utsetts till 
ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2021-06-07 till 2022-10-14. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2021-06-07 
      

Utdrag:  
Per Sixtensson 
HR-avdelningen
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Kf § 147 Förbättra trafiksituationen vid 
Stockholmsvägen - Grenadjärgatan med flera - 
motion 
Dnr KLK 2021/178 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återrapportering till 
kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-06-14 följande;  

När man pratar med kommuninvånare om trafiksäkerheten i centralorten, 
återkommer ofta en plats som osäker, där det både hänt, och hållit på att hända 
trafikolyckor.  

Platsen är de två korsningarna söder om S:t Lars kyrkogård, det vill säga 
korsningarna Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt 
Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. 

Att korsningarna till viss del kan upplevas otydliga beror troligen på att 
Stockholmsvägen som kommer från norr och som övergår till att bli 
Grenadjärgatan och sedan Regementsgatan utgör huvudled. Med hänsyn till detta 
har anslutande gator väjningsplikt men en, för stunden, ouppmärksam förare kan 
uppfatta korsningarna på annat sätt. 

Detta är till viss del ingenting nytt. När 112-området såldes 1995 skrevs det in i 
exploateringsavtalet att Eksjö kommun skulle anlägga en rondell i korsningen där 
Kaserngatan startar, en rondell som än idag inte är byggd. Motionen handlar dock 
inte om att det absolut ska byggas en rondell utanför 112-området, utan att tanken 
som fanns redan 1995, troligen fanns av en anledning. 

Förslag på lösningar kan exempelvis vara annan typ av skyltning, avsmalningar, 
kantsten av något slag eller andra fysiska åtgärder, men detta är något som 
motionären tycker att en vidare utredning ska titta närmare på. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sebastian Hörlin  

att åtgärder ska vidtas för att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna 
Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, 
Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. 
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Beslutsunderlag  
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-06-14 
      

Utdrag:  
Motionären 
Kommunstyrelsen
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Kf § 148 Allmänpolitisk debatt 2021-06-15 
 
Vid dagens sammanträde genomförs en allmänpolitisk debatt.  
Den har inriktning mot budget och kommunal verksamhet.   
 
Debatten inleds med att en representant från vardera i kommunfullmäktige 
representerat parti, håller ett inledande anförande om upp till fem minuter. Inlägg 
om tre minuter och genmäle om två minuter rekommenderas sedan för varje 
ledamot.  
 
Talarordningen har lottats på förhand. På grund av ändrade förutsättningar får 
KD inleda debatten. Därefter följer V, S, L, C, M, MP och slutligen SD. 
 
Totalt görs 33 inlägg och 11 repliker ges. 
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