
   

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-10

Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
Plats och tid Digitalt möte via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-23.05 
 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) 
Anders Pansell (KD) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C)  
Annelie Sjöberg (M)  
Ingegerd Axell (S)  
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD)  
Bo-Kenneth Knutsson (C)  
Birgitta Johansson (S) 
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)  
Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C)  
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Ami Fagrell (V)  
Ulf Björlingson (M)  
Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) 
Stellan Johnsson (C)  
Mikael Andreasson (S) 
Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L) 
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)  
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för 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)  
Jan Nilsson (C)  
Mattias Stendahl (V) tjänstgörande ersättare för Jürgen Beck (V) 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, § 125 
Malin Larsson, plan- och byggchef, § 125 
Johan Mood, planarkitekt, § 125   

 
      
Utses att justera Kjell Axell (S) och Bo Ljung (KD) 
 
Justeringens plats  Stadshuset, 2021-06-15, kl. 08.00    Paragrafer 123-125 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Kjell Axell   Bo Ljung 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-10 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-06-15 Datum då anslag  2021-07-07 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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 Information med anledning av pågående pandemi, covid -19   

 Allmänhetens frågestund   

 Översiktsplan Eksjö kommun - information och dialog 2019/261  
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Kf § 123 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 49 deltagande ledamöter.  
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Kf § 124 Allmänhetens frågestund 
 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 125 Översiktsplan Eksjö kommun - 
information och dialog 
Dnr KLK 2019/261 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen tillsammans med 
plan- och byggchef samt planarkitekten, från pågående arbete med revidering av 
översiktsplanen.  

I arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen finns en arbetsgrupp med 
tjänstepersoner från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn. 

I arbetet finns även en politisk styrgrupp som kontinuerligt följer och styr arbetet. 
Styrgruppen och arbetsgruppen har kontinuerliga träffar. Styrgruppen består av 
fyra representanter från majoriteten och två från oppositionen med representation 
från samtliga nämnder. 

Referensgruppen utgör forum för dialog och ska skapa engagemang i arbetet med 
översiktsplanen. I referensgruppen ingår plan- och miljörådet (kommunstyrelsens 
och samhällsbyggnadsnämndens presidier) och en representant från samtliga 
partier i kommunfullmäktige.  

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i framtida beslut om användning av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela kommunen. Den ska spegla den 
politiska majoritetens uppfattning om kommunens utveckling. Översiktsplanen är 
inte bindande, utan ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Arbetet inleddes 2020 med en insamlingsfas. Då besöktes kommunens skolor i 
syfte att få med barn och ungdomars perspektiv i översiktsplaneringen.  

En digital enkät, tillgänglig på Eksjö kommuns hemsida under tre månader, 
genomfördes under 2020. Den digitala enkäten kompletterades med ”drop-in-
möten” i Hult, Bruzaholm, Ingatorp och Mariannelund. Där var även boende i 
Hjältevad inbjudna.  

I den inledande dialogen har arbetsgruppen haft samtal med Länsstyrelsen och 
Trafikverket samt andra myndigheter och organisationer.  
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I oktober 2020 hölls en workshop med de politiker som är involverade i 
framtagandet av översiktsplanen. För arbetet finns en styrgrupp, en referensgrupp 
och plan- och miljörådet.  
 
Översiktsplanen ska fastställas av kommunfullmäktige. Målsättningen är att ett 
antagande kan ske under första kvartalet 2022. 

Beslutsunderlag  
Presentation Översiktsplanering 
Underlag och fördjupning till presentation 
Utkast till markanvändningskarta 
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