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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-27

Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
Plats och tid Digitalt via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-21.40 
 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)  
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) 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Gunnarsson (M)  
Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C)  
Axel Augustsson (SD) tjänstgörande ersättare för Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Mattias Stendahl (V) tjänstgörande ersättare för 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) 
Erik 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)  
Jan Nilsson (C)  
Jürgen Beck (V) 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör   
 
Övriga Anneli Tellmo, förbundsdirektör, § 96 

Stig Andersson, kommunrevisionen   
Marianne Löwgren, kommunrevisionen 

      
Utses att justera Sven-Olov Lindahl (L) och Stig Axelsson (S) 
 
Justeringens plats   2021-06-03 kl. 08.30   Paragrafer 93-122 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Sven-Olov Lindahl (L)  Stig Axelsson (S) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-27 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-06-03 Datum då anslag  2021-06-25 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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 Information med anledning av pågående pandemi, covid -19   

 Allmänhetens frågestund   

 Fråga - Interpellation   

 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 2021/102  

 Stiftelser i Eksjö kommun - Revisionsberättelse 2020 2021/120  

 Stiftelser i Eksjö kommun - ansökningsanvisningar 2019/249  

 Finansrapport per 2020-12-31 2020/331  

 Lag om särskilda begränsningar - delegation 2021/104  

 Investeringsbudget 2021 - Samhällsbyggnadssektorn omfördelning 2021/124  

 Slopa avgift för torghandel under 2021 2021/89  

 Revision i delägda kommunala bolag 2021/108  

 Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår 
personal - motion 

2021/59  

 Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - 
motion 

2020/246  

 Väghinder på Stockholmsvägen - medborgarförslag 2021/1  

 Busskur skolbuss - medborgarförslag 2020/317  

 Informationstavla - medborgarförslag 2021/26  

 Nytt elljusspår Abborravik - medborgarförslag 2020/244  

 Säkrare motionsspår - medborgarförslag 2021/113  

 Bygg en Pumptrack vid aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag 

2021/123  

 Översyn av parkering på Stocksnäsvägen - medborgarförslag 2021/139  

 Valärenden   

    

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   
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Kf § 93 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 § 94 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 95 Fråga från Jürgen Beck (V) 
Dnr KLK 2021/168 

Jürgen Beck (V) ställer frågan till socialnämndens ordförande eller till 
kommunstyrelsens ordförande;   

Jürgen Beck har som ledamot i kommunfullmäktige fått oroliga mejl från personal 
på avdelningen Enen, Marieberg, som enligt uppgift ska stängas. 

Vilken beläggningsgrad krävs för att hålla en avdelning öppen i de särskilda 
boendena? 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar;  

Sociala sektorn har påverkats av pandemin, där behov och efterfrågan att flytta till 
särskilt boende har minskat. Idag har vi 20 lediga särskilda boende platser 
(vårdboendeplatser). Verksamheten tittar på helheten.  

Att man har beslutat att stänga Enen är för att minst antal brukare påverkas av 
den förändringen, i och med att det även är växelvårdsplatser på Enen.  Samtliga 
brukare kommer att erbjudas lägenheter på Marieberg, eller annat särskilt boende 
utifrån önskemål. Enen kommer att stängas från 1 oktober 2021. 
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Kf § 96 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
Dnr KLK 2021/102 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisningen för Höglandsförbundet, samt 
 
att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Tomas Erazim (M), Markus 
Kyllenbeck (M), Kjell Axell (S) och Ingegerd Axell (S) deltar inte i 
handläggning eller beslut på grund av jäv.   

Ärendebeskrivning  
Anneli Tellmo, ny förbundsdirektör för Höglandsförbundet, inleder med att 
lämna en kort presentation av sig själv. Därefter informeras om 
Höglandsförbundets verksamhet, årets resultat, investeringar och måluppfyllelse.   
 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner bildar tillsammans 
Höglandsförbundet.  

Genom att arbeta tillsammans kan man utvecklas snabbare, arbeta effektivare och 
i slutändan medverka till att medlemskommunerna kan erbjuda en ännu bättre 
service till de nästan 100 000 kommuninvånarna. Samverkan är styrkan. Det ger 
helt andra möjligheter än om fem små kommuner skulle lösa varje uppgift på egen 
hand. 
 
Höglandsförbundet leds av en direktion bestående av tio ledamöter och tio 
ersättare. Varje kommun representeras av två ledamöter och två ersättare.  

I förbundet ingår Höglandets IT, Höglandets Familjerätt och Höglandets 
Ekonomiservice.  

Direktionen för Höglandsförbundets har 2021-03-25 fastställt resultat- och 
balansräkning för 2020, samt överlämnat förbundets årsredovisning till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.  

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 
1 procent av omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande  
4 880 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än 
budgeterat för två av Höglandsförbundets verksamheter under 2020.  
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Under 2020 har investeringar för 11 miljoner kronor gjorts för att framtidssäkra 
förbundets befintliga infrastruktur. Under året har också en ny 
kommunikationsplattform och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen mot 
budget med 4,1 miljoner kronor beror på att investeringar i datahallar har skjutits 
på framtiden, då en ny datahallstrategi är under framtagande. 
Självfinansieringsgraden för 2020 var 110 procent. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Sju av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. Tre är inte uppfyllda 
och 1 har inte kunnat mätas under året. 

Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och bedömer att årsredovisningen i all 
väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
Höglandsförbundets beslut 2021-03-25  
Revisionsberättelse 2020  
Revisionens granskning 2020 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet
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Kf § 97 Stiftelser i Eksjö kommun - 
Revisionsberättelse 2020 
Dnr KLK 2021/120 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Larsolof Egbäck, av kommunfullmäktige utsedd revisor, meddelar i 
revisionsberättelse daterad 2021-04-20 att årssammanställningar och bokföringar 
samt förvaltningen för räkenskapsåret 2020 av nedanstående stiftelser, har 
granskats. 
 
Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun  
Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun  
Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse  
Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena  
Lindahlska stiftelsen  
John och Erika Teschs stiftelse  
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond  
Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)  
Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond  
Pettersson-Lindebladska stiftelsen  
Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond  
Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse  
Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)  
Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva  
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation  
Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond  
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond  
Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse  
Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond  
Stiftelsen August Anderssons donationsfond  
Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen 
Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, 
Hult-, Höreda- och Mellbydelen  
Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Ingatorpsdelen  
Stiftelsen Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-, 
Kråkshultsdelen  
Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond  
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Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws 
donationsstiftelse 
Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond  
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond  
Borghild Ross Minnesfond Stiftelse 
 
Årssammanställningarna har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller respektive 
stiftelseförordnande. 

Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse Stiftelser i Eksjö kommun 2021-04-20 
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Kf § 98 Stiftelser i Eksjö kommun - 
ansökningsanvisningar 
Dnr KLK 2019/249 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna ansökningsanvisningar för stiftelser i Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 att återremittera 
ansökningsanvisningar till kommunstyrelsen, för att se över kriterier för 
behörighet och för hur uppföljning av ansökningar görs. 
 
Eksjö kommun förvaltar stiftelser, tidigare även kallade fonder och/eller 
donationsfonder. Flera av stiftelserna är gamla och så även deras 
ändamålsbestämmelser, som är gamla eller otidsenliga. De saknar också tillräcklig 
information kring hur ansökningsförfarandet ska ske. För att underlätta för 
sökande, och för förvaltningen i dess beslutande av utdelning, har ett dokument 
med information och ansökningsförfarande upprättats.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att ett flertal av fonderna ska 
permuteras, det vill sägas avslutas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16 att anta riktlinjer för fonderna och där 
beskrivs hur fonderna ska avslutas utifrån hur mycket kapital som finns i 
respektive donationsfond eller stiftelse.  

 Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun, beslut om utdelning 
fattas av rektor på gymnasiet 

 Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun, beslut om utdelning fattas 
av rektor på grundskolan 

 Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse, beslut om utdelning fattas av bildlärare på 
gymnasiet 

 Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena 
Lindahlska stiftelsen 

 John och Erika Teschs stiftelse  
 Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond  
 Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)  
 Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond 
 Pettersson-Lindebladska stiftelsen 
 Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond 
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 Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse  
 Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg) 
 Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva 
 Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation 
 Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond  
 Stiftelsen Amanda Carlbergs fond 
 Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse 
 Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond 
 Stiftelsen August Anderssons donationsfond 
 Stiftelsen Borghild Ross Minnesfond stiftelse 
 Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – 

Eksjödelen Stiftelsen  
 Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, Hult-, 

Höreda- och Mellbydelen 
Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Ingatorpsdelen 

 Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-, 
Kråkshultsdelen 

 Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond  
 Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws 

donationsstiftelse 
 Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond, förvaltas av socialnämnden, 

avkastning ska gå till festligheter för de boende på Solgården i Ingatorp och Bobinen i 
Mariannelund  

 Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond, förvaltas av 
socialnämnden, avkastning ska gå till festligheter för de boende på Solgården i 
Ingatorp. 

 Kontraktprostens Nils Johan Sjöstedts stiftelse, beslut om utdelning fattas av 
direktionen, vilken utgörs av kommunfullmäktige i Eksjö kommun och kyrkorådet i 
Eksjö församling, avslutas efter utdelning 2022. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, 2021-03-31 
Ansökningsanvisningar till stiftelser i Eksjö kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 
      

Utdrag:  
Ekonomiavdelningen 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Kommunikationsavdelningen
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Kf § 99 Finansrapport per 2020-12-31 
Dnr KLK 2020/331 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport för kommunen lämnas 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med bokslut.  

Kommunkoncernens likviditet är god. Externa lån har ökat i koncernen under 
året, främst på grund av lösen av revers till kommunen. Amortering har skett i 
Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB (EKFAB) 
och Eksjö Energi AB. Räntenivåerna är låga och större andel av lånen har nu fast 
ränta än tidigare. 
 
Två avvikelser från finanspolicyn görs i koncernen gällande max 40 procents 
rörlig ränta. Eksjö Stadshus AB har 100 procents rörlig ränta på grund av att 
kvarvarande lån ska lösas i mars 2021 samt Fastighetsbolaget Skruven i 
Mariannelund AB, som har 42 procents rörlig ränta då bolagets lån upptogs när 
bolaget var delägt och inte omfattades av regelverket. Totalt i koncernen uppfylls 
taket om max 40 procents rörlig ränta, eftersom koncernen endast har 3,3 procent 
av lånebeloppet med rörlig ränta. 
 
Kommunens likviditet 2020-12-31 var +137 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +217 mnkr. Det är en förbättring av 
likviditeten under året i kommunen, vilket är en följd av att EKFAB löst revers till 
kommunen och istället upplånat externt samt att kommunen under året har fått 
stora statsbidrag. 
 
Kommunkoncernen hade 2020-12-31 en gemensam checkräkningskredit om 80 
mnkr hos Nordea. Den externa checkräkningskrediten nyttjades inte alls per 2020-
12-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. 
Bolagen hade 2020-12-31 en totalt sett mycket god likviditet. Negativ likviditet 
hade Eksjö Energi Elit AB med -29,9 mnkr och Byggnadsfirma Stridh och Son 
AB med -3,7 mnkr och nyttjade därmed den interna checkkrediten. Övriga bolag 
hade positiv likviditet. 
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Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos 
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos 
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra 
Skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea 
Donationsmedelsfond. 
 
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld är 1 149 mnkr varav 1 142 mnkr har kommunal borgen. 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund ABs lån upptogs när bolaget var delägt 
och har därför inte kommunal borgen för sina lån.  
 
Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen 
om 1 372,6 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld ökat med 55,2 mnkr 
till största del beroende på att EKFAB löst revers till kommunen om 86 mnkr och 
lånat upp externt. EKFABs totala låneskuld har minskat med 33 mnkr, men den 
externa låneskulden har ökat med 53 mnkr. Byggnadsfirma Stridh och Son AB har 
nyupplånat 40 mnkr, Eksjöbostäder AB har minskat lånen med 6 mnkr, Eksjö 
Energi AB har minskat lånen med 4,5 mnkr och Eksjö Stadshus AB har minskat 
lånen med 27,4 mnkr.  
 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet, två föreningar och sedan tidigare finns 
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstod 2 tkr vid årsskiftet.  Totalt har kommunen ett 
borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,4 mnkr, totalt 
borgensåtagande för aktuella skulder är 1 148,3 mnkr. 

De helägda bolagens externa lån finns till 99,4 procent i Kommuninvest och 0,6 
procent i Swedbank. Lånen i Swedbank är upptagna av Skruven Fastighetsbolag i 
Mariannelund AB. Övriga bolag har samtliga sina lån i Kommuninvest.  
 
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 3,8 år och 
räntebindningen 3,9 år. Eksjö Stadshus AB har, på grund av närhet till att lånen 
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning. Desamma gäller för räntebindningen 
för AB Eksjö Industribyggnader. 
 
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller de 
flesta bolag i koncernen. Undantagen är Eksjö Stadshus AB vars kvarvarande lån 
ska lösas i mars 2021, som har 100 procent rörlig ränta samt Fastighetsbolaget 
Skruven i Mariannelund AB vars lån upptogs när bolaget var delägt och som har 
42 procent rörlig ränta. Totalt i koncernen uppfylls kravet då koncernens lån har 
96,7 procent fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta). 

Snitträntan i koncernen var 2020 1,12 procent. 

Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar.  
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Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast 
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 87 mnkr avtalat om ränteswapar 
hos Nordea. 
 
En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och 
räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
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Kf § 100 Lag om särskilda begränsningar - 
delegation 
Dnr KLK 2021/104 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att rätten att fatta beslut enligt Lag om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:4), delegeras till kommunstyrelsen. Rätten 
är tillfällig och gäller till och med 31 december 2021.    

Ärendebeskrivning  
Enligt Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (2021:4), § 13 har kommunerna möjlighet att fatta beslut om förbud mot 
att visats på vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel, exempelvis i 
parker och på badplatser. Denna möjlighet trädde i kraft den 11 mars 2021. 

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

13§ Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte innebära förbud 
mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas 
frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Lagen pekar på kommunen, innebärande kommunfullmäktige så som beslutande. 
Lagens syfte är att förhindra smittspridning och då krävs det att kommunen kan 
fatta snabba beslut. Kommunfullmäktige är en stor församling som agerar utifrån 
strikt formalia. Möjligheten till snabba beslut i kommunfullmäktige är starkt 
begränsad. Därför förefaller det bättre i samklang med det behov som lagen vill 
stödja, att överföra denna beslutanderätt till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
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Kf § 101 Investeringsbudget 2021 – 
samhällsbyggnadssektorn, omfördelning 
Dnr KLK 2021/124 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att finansiera förvärvet av Nifsarp 1:30 med eget kapital utanför fastställd 
investeringsbudget för samhällsbyggnadssektorn. 

Ärendebeskrivning  
Under 2021 kommer kostnaderna för några av samhällsbyggnadssektorns 
investeringsprojekt att bli högre än vad som finns upptaget i budget. Det beror 
dels på uppkomna kostsamma broreparationer, dels kostnad för ombyggnad av 
torget i Ingatorp, enligt beslut i samhällsbyggnadsberedningen, 2021-03-17, och 
dels kostnaden för ombyggnad av Österlånggatan. Kostnaden för ombyggnaden 
av torget i Ingatorp kommer att kunna hanteras genom att ta medel i anspråk 
inom projekten tillgänglighetsåtgärder och stadsmiljöåtgärder eftersom åtgärderna 
berör båda dessa projekt. Projektet kommer eventuellt inte att kunna genomföras 
i sin helhet under 2021, utan kommer fortsätta även under 2022. För de övriga 
ökade kostnaderna behöver omföring av investeringsanslagen göras under 2021.  

Utöver ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2021-02-23, att godkänna köp av 
fastigheten Nifsarp 1:30. Köpeskillingen uppgår till 4 mnkr. I 
samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget finns inte något anslag för 
förvärvet.  

Två alternativ till finansiering föreslås. 

Alternativ 1 innebär att kommunfullmäktige beslutar att finansiera förvärvet av 
Nifsarp 1:30 med eget kapital utanför fastställd investeringsbudget för 
samhällsbyggnadssektorn.  

Alternativ 2 innebär att förvärvet finansieras genom omfördelning inom 
samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget. Det sker bland annat genom att 
åtgärderna för broreparationerna måste skjutas fram i tiden. Det anses inte 
lämpligt med hänsyn till de säkerhetsrisker som det medför samt att det påverkar 
årets och kommande års planering av broreparationer. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 
att för ökade kostnader för projekten renovering broar, Österlånggatan och torget 
i Ingatorp, omfördela investeringsmedel genom minskning av anslag för projekt 
enligt alternativ 1. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och ekonom  
Lise Rundén, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Ekonomiavdelningen
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Kf § 102 Slopa avgift för torghandel under 2021 
Dnr KLK 2021/89 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att under perioden 2021-01-01--2021-12-31 tillfälligt justera taxa för upplåtelse av 
torgplats och begagnande av allmän plats, med 80 procents sänkning av avgifterna 
avseende Stora torget i Eksjö, samt 
 
att fasta saluplatsers avgifter som är betalda, återbetalas retroaktivt.   

Ärendebeskrivning  
Under pandemin har flera grenar av näringslivet haft svåra ekonomiska 
utmaningar. Samhällsbyggnadssektorn har tillsammans med förvaltningen och 
kommunstyrelsens presidium diskuterat olika förslag till lättnader för företag.  

Kommunfullmäktige tog 2021-04-22 beslut om att slopa avgifter för 
markupplåtelse på allmän plats. I samband med att ärendet hanterades, gavs ett 
tilläggsuppdrag att ta fram avgiftslättnader även för torghandeln.  

Under 2020 uppgick Eksjö kommuns intäkter för upplåtelser av torgplatser för 
Stora torget i Eksjö till 70 tkr. I övriga orter tas ingen avgift ut vid eventuella 
torgdagar. Intäktsbortfallet vid genomförande av förslaget bedöms uppgå till en 
likvärdig summa som föregående år och föreslås täckas av kommunstyrelsens pott 
för oförutsett.  
 
Kostnaderna kopplade till torghandeln uppgick 2020 till 70 tkr. Kostnaderna 
består av elkostnader för knallarna samt personalkostnad för torgföreståndaren. 
Kostnad för egen personals tid är inte medräknad.  
 
Sammantaget är torghandeln ett ekonomiskt nollsummespel för kommunen, 
förutom de år man haft problem med skadegörelse eller att saker gått sönder. 
Kommunen har varit befriad från skadegörelse de senaste åren. 
 
De flesta knallar har fasta platser och kostnaden är beroende på ytans storlek. 
Efter intervjuer med berörda tjänstepersoner som har kontakt med torghandlarna 
och torgföreståndaren, framgår att det sällan eller aldrig inkommer några 
synpunkter på kostnaden. Under pandemin är det många försäljare på torget som 
upplevt ett uppsving och avtal har tecknats med nya helårsförsäljare. Den knalle 
som har störst yta betalar en årlig kostnad om 11 tkr.  

Frågan om retroaktivitet är relevant för hur kommunen ska agera. Många av dem 
som har årliga avtal, har redan betalat in sin årsavgift.  
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För torghandeln är det lämpligt med en procentuell sänkning av nuvarande avgift. 
Då kvarstår en symbolisk avgift som skapar viss möjlighet att hålla borta oseriösa 
handlare eller att befintliga handlare tar upp större utrymme än de behöver.  

De allra flesta skulle sannolikt vilja ha större yta om det är helt gratis, och det 
skulle skapa en stor utmaning för torgföreståndaren att bedöma behovet av plats 
för respektive knalle. Dagens avgift ska betraktas som låg och i huvudsak i syfte 
att skapa ordning och reda. En avgift i någon omfattning bör behållas för att 
bibehålla visst incitament för knallarna att nyttja ytorna effektivt.  

Sammanfattningsvis föreslås att avgifterna tillfälligt sänks med 80 procent under 
hela 2021 med retroaktiv återbetalning till den som redan avlagt avgift och att det 
bedömda intäktsbortfallet på 56 tkr täcks av kommunstyrelsens pott för 
oförutsett.   

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Kjell Axell (S) med bifall av Bertil Granman (S), Stellan Johnsson (C), Maria 
Havskog (C) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jürgen Beck (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Markus Kyllenbeck (M) med bifall av Bo Ljung (KD), Annelie Hägg (C), Ulf 
Svensson (SD), Sven-Olov Lindahl (L), Lea Petersson (MP), Tomas 
Erazim (M), Micael Carlsson (L), Johan Ragnarsson (V) att fasta saluplatsers 
avgifter som är betalda, återbetalas retroaktivt.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, först proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Kjell 
Axells med fleras avslagsyrkande.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs.  

Vid omröstningen röstar 29 personer Ja och 18 personer röstar Nej. 2 personer 
avstår. Bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Därefter ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Markus Kyllenbecks med fleras tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Markus Kyllenbecks med fleras 
tilläggsyrkande.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, sektorchef samhällsbyggnadssektorn 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 103 Revision i delägda kommunala bolag 
Dnr KLK 2021/108 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna revisionsordning för revision i delägda kommunala bolag. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen 10 kap 4 § får kommunfullmäktige besluta om att lämna över 
skötsel av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktige 
utser lekmannarevisioner till bolaget ur gruppen kommunens revisorer.  
 
Det finns idag ett antal gemensamt ägda kommunala bolag i anslutning till Höglandet. 

 Erikshester Vindpark AB  
 Smålands Bredband AB  
 Norra Smålands Energi AB samt dess dotterbolag Luftbolaget i Topperyd AB 
 Sävsjö-Vetlanda Fiber AB  
 Njudung Energi i Sävsjö AB   

 
Revisorerna i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby och Tranås kommuner har 
2020-07-27 kommit överens om att samverka när det gäller revison av dessa bolag.  
 
Överenskommelsen innebär att en kommun ansvarar för revisonen i ett bolag under 
två år. Till överenskommelsen finns en bilaga som anger ordningen för vilken 
kommun som ansvarar för revisionen det aktuella året. Det innebär att 
kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i de bolag som kommunen ansvarar för 
under den aktuella perioden enligt den överenskomna turordningen. 
Kommunfullmäktige ska godkänna denna överenskommelse.   
  
Bolagens bolagsordningar har i samband med årets årsstämmor reviderats för att 
kunna hanterar denna förändring. Följande mening har skrivits in: 
Lekmannarevisor med eller utan suppleant utses av en i taget av delägande kommuners 
fullmäktigeförsamlingar i bokstavsordning. Lekmannarevisor utses för en period om två år och tills 
uppdraget är slutfört.   
 
Om bolagsordningen så anger, ska denna förändring även hanteras av respektive 
fullmäktige.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Revision i delägda bolag - överenskommelse 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Kommunrevisionen
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Kf § 104 Stötta det lokala näringslivet och visa 
extra uppskattning till vår personal - motion 
Dnr KLK 2021/59 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna, genom Sebastian Hörlin, framför i motion 2021 02-25 
följande.  

Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till kommunens anställda 
under den nu rådande pandemi. Förslaget ska vara likt den julgåva som 
kommunen gav till alla anställda, det vill säga ett presentkort som gäller i 
kommunens handel hos de företag och föreningar som godtar att ta mot 
presentkortet för att sedan fakturera kommunen motsvarande belopp. Förslaget 
innebär en kostnad för kommunen på cirka 310 000 kronor inklusive 
kringkostnader. 

Sebastian Hörlin (S) yrkar att: 

 Eksjö kommun under maj månad ger varje anställd en vår- eller 
sommargåva omfattande ett presentkort a´ 150 kronor.  

 Formen för presentkortet i övrigt ska vara liknande det som gällde vid 
julgåvan, men ge möjligheten till fler aktörer att ansluta sig. 

Under 2020 höjde regeringen gränsen för att en gåva skulle vara beskattningsbar 
till 1 000 kronor, det gällde till 2020-12-31. Nu har gränsen återgått till tidigare 
nivå. Om motionen skulle bifallas, skulle det mest likna det som Skatteverket 
benämner julgåva och är då skattefritt upp till 500 kronor. 

Skulle de anställda få ett sådant presentkort, finns utrymme kvar för en julgåva 
som en julfest enligt tradition eller som ett presentkort upp till 350 kronor.  

Regeringen föreslog 2021-04-06 att likt förra året tillfälligt slopa 
förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde om 1 000 kronor 
per anställd. Regeringen har tidigare meddelat att skattefriheten ska ligga kvar 
även i år och nu kommer beskedet att beloppsgränsen samtidigt fördubblas till  
2 000 kronor under 2021. Detta förslag har ännu inte hanterats av riksdagen. 

Att genomföra förslaget är tidskrävande, men svårt att beräkna hur stora resurser 
som går åt för fakturahantering, administration med mera.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att avsätta 200 kronor per anställd till 
gemensam personalaktivitet inom arbetsplatsen, att genomföra efter semestern, 
och att medel härför tas från kommunstyrelsens pott för oförutsett. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal - motion 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Kf § 105 Effektivisering av kommunens 
administration och överbyggnad - motion 
Dnr KLK 2020/246 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen.  
 
Ulf Svensson (SD), Mats Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Axel 
Augustsson (SD), Urban Svensson (SD) och Alexandra Åhlfelt (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Mats Svensson, Urban Svensson, 
Helena Möller och Elisabeth Werner anser i motion 2020-12-15 att kommunen 
ska genomföra en enkätundersökning bland kommunens anställda för att få fram 
vilka tjänster som är överflödiga. 

Motionärerna framför att man i Kolada kan läsa att kommunen har en enorm 
överbyggnad på antalet anställda tjänstepersoner.  

Om kommunen har en överbyggnad eller inte i Kolada, beror på vem man jämför 
med och hur jämförelsen görs. Jämfört med rikssnittet har Eksjö kommun färre 
anställda än genomsnittet. Jämfört med kommunerna i Jönköpings län, har man 
också färre antal anställda. Jämför man med kommuner i Eksjös storlek, är det 
något fler anställda.  

Att jämföra olika kommuner när det gäller antalet anställda är väldigt svårt, dels är 
kommunerna olika stora och av olika geografisk karaktär. Två andra faktorer som 
påverkar och som varierar mycket mellan kommuner är hur mycket av 
kommunens verksamhet som har bolagiserats, eftersom bolagens anställda inte 
räknas med i statistiken. Det andra är hur mycket av kommunens verksamheter 
som skolor, äldreomsorg med mera som bedrivs av privata näringslivet, deras 
anställda räknas inte heller med i statistiken. 

Eksjö kommun har under 2019 genomfört två genomlysningar som tangerar 
motionärernas åsikt.  Den ena ”Genomlysning, avvikelseanalys” presenterades för 
budgetberedningen 2019-08-28. I denna genomlysning jämförs kommunens alla 
verksamheter med jämförbara kommuner, gällande i första hand kostnader. Av 
genomlysningen framgår var kommunen har högre respektive lägre kostnader. 
Sedan denna gjordes, har kommunen gjort stora effektiviseringar utifrån de beslut 
som kommunfullmäktige tagit i samband med att budget beslutats.  
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Den andra genomlysningen ”Tjänster på kommunledningskontoret, jämförelse 
med höglandskommunerna” presenterades på ledningsutskottet 2019-08-20.  

I denna genomlysning gjordes en jämförelse med antalet anställda och dess 
arbetsuppgifter mellan kommunledningskontoren i de fem 
Höglandskommunerna. Genomlysningen visar generellt att Eksjö kommun har 
något färre anställda än grannkommunerna inom flera områden och lika inom 
andra områden, inget område visar att kommunen har fler anställda. 

Eksjö kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. 
Grunden i det är årliga medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (6-10 gånger per år) 
och samverkansgrupp med möte en gång per månad. I dessa sammanhang ges 
medarbetaren möjlighet att framföra sina tankar och idéer på ett strukturerat sätt. 
Medarbetaren kan framföra synpunkterna personligen eller via ett fackligt ombud. 

Medarbetarsamtal genomförs enskilt med respektive chef. Under 
medarbetarsamtalet pratar man bland annat om medarbetarens uppdrag och 
utveckling. Arbetsplatsträffar (APT) där chef och arbetsgrupp för dialog 
genomförs regelbundet. Fokus på APT ska vara dialog och ett aktivt deltagande 
från både medarbetare och chef. APT ska innehålla verksamhetsfrågor, 
arbetsmiljö- och hälsofrågor, ekonomi och återrapportering av tidigare 
behandlade sakfrågor. Samverkansgrupp behandlar frågor som är aktuella för 
verksamheten, ekonomiska förutsättningar, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet 
och mångfald. Utifrån dagordningens innehåll är berörda fackliga organisationer 
ansvariga för att delta i samverkansmötet för att uppfylla kraven på genomförd 
samverkan.  

Utöver ovanstående samverkansorganisation genomför kommunen kontinuerligt 
en medarbetarundersökning. Denna genomförs vartannat år och genomförs nästa 
gång hösten 2021. Undersökningen är är helt anonym och behandlar på ett 
strukturerat sätt medarbetarens arbetssituation. En del av undersökning är 
framarbetad av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Frågorna har utarbetats 
genom forskning och gör att vi kan jämföra oss med andra kommuner. 
Undersökningen genomfördes senast hösten 2019 och resultatet presenterades för 
kommunstyrelsen 2020-03-31.  

Eksjö kommun har de senaste tre åren (2018–2020) arbetat med många 
effektiviseringar. De flesta av dessa bygger på en nära samverkan mellan alla, såväl 
mellan chefer, mellan medarbetare, och som mellan chef och medarbetare. Detta 
har lett till att kommunens resultat har förändrats enligt följande.  
 
2017  -  25,9 mnkr 
2018  -    9,8 mnkr 
2019  + 23,2 mnkr 
2020  + 47,9 mnkr 
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Den enskilt viktigaste faktorn för att resultaten har vänt under perioden är det 
arbete som skett i verksamheten med effektiviseringar inom de områden som 
kommunfullmäktige har beslutat. En del av orsaken är också ambitionssänkningar, 
förändringar i stadsbidrag och skatteintäkter.  
 
Som tydligt framgår av sektorernas verksamhetsplaner, är stor del av den 
kommunala verksamheten lagstyrd genom exempelvis socialtjänstlagen, skollagen, 
plan- och bygglagen, kommunallagen, med flera. Utöver det styrs vad kommunen 
ska göra genom de av kommunfullmäktige beslutade reglementena. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C), Johan Ragnarsson (V), Sebastian Hörlin (S), Micael 
Carlsson (L), Markus Kyllenbeck (M), Mattias Ingeson (KD), Sven-Olof 
Lindahl (L), Jürgen Beck (V), Maria Havskog (C), Eva Ekenberg (MP), 
Ingegerd Axell (S), Bo-Kenneth Knutsson (C), Birgitta Johanson (S), Lea 
Petersson (MP), Julia Liderfelt (C) och Johan Starck (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ulf Svensson (SD) att motionen ska anses besvarad.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ulf 
Svenssons yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19, 2021-05-04 
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz 
Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - motion 
      

Utdrag:  
Sverigedemokraterna 
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Kf § 106 Väghinder på Stockholmsvägen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/1 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag, daterat 2021-01-04, framförs bland annat följande:  
Förslagsställaren bor på Stockholmsvägen, högt upp, och har sitt sovrum precis 
där Ingenjörsgatan möter Stockholmsvägen. Där är en raksträcka där bilisterna 
gärna gasar på, särskilt nattetid.  
 
Förslagsställaren skriver vidare: När jag flyttade till Eksjö hade jag väldigt svårt för 
att hantera trafikbullret, så jag satsade på att sätta upp ett par tjocka gardiner som 
täcker hela väggen uppifrån och ner. Trots detta så väcker trafiken mig flera 
gånger varje natt. Det är säkert fler än jag i området som störs av detta. Lägg så till 
att Norrtullskolan är precis i närheten och att unga människor därför regelbundet 
trafikerar vägen så gör det inte saken bättre.  
 
Förslagsställaren vill att kommunen vidtar någon åtgärd för att förbättra 
trafiksituationen på Stockholmsvägen, så att man inte längre kan köra så fort på 
vägen och att de som bor där kan känna sig trygga och sova gott på nätterna. 
Problemet kan exempelvis lösas med en vägbula, menar förslagsställaren. 
 
Stockholmsvägen är historiskt den huvudsakliga genomfartsleden för trafik i 
nordsydlig riktning. Innan riksväg 32 byggdes fördes all trafik via 
Stockholmsvägen in igenom staden. Efter tillkomsten av riksväg 32 har 
trafikmängden givetvis minskat, men vägen har en viktig funktion för 
trafikmatningen i norra Eksjö stad. Senaste trafikmätningen för sträckan gjordes 
2015 och då uppmättes 4642 fordon i årsmedeldygnstrafik. Det vill säga ett 
genomsnittligt antal fordon per dygn inkluderat båda riktningarna. Trafikmängden 
är jämförbar med exempelvis Regementsgatan och Vetlandavägen.  

För Eksjö stad finns även en översiktlig bullerkartläggning som för den aktuella 
platsen visar att gränsvärden för buller klaras för befintlig bostadsbebyggelse. 
Generellt hänvisas alla bostadsklagomål kopplat till buller till kommunens 
miljöenhet som är myndigheten för att bedöma om bullersituationen är en 
olägenhet som kräver åtgärd för att minimera eventuell skada på människor hälsa 
och miljö.  
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I de fall detta är oklart får väghållaren, tillika Eksjö kommun, i uppdrag att 
redovisa bullersituationen inför bedömning om eventuella åtgärder är nödvändiga.  

Stockholmsvägen har en hastighetsbegränsning på 40 kilometer per timme. 
Vägens utformning är idag anpassad för att kunna hantera den trafik som ansluts 
via en mängd gator och är en uppsamlingsgata i trafiksystemet. Utmed sträckan 
från Ing 2-rondellen i norr, till korsningen Stockholmsvägen-Grenadjärgatan i 
söder, finns sex välmarkerade övergångsställen varav ett med trafiksignal i nära 
anslutning till Norrtullskolan. Dock finns få avbrott i väglinjeföringen som 
motverkar höga hastigheter. För ett par år sedan markerades befintliga 
övergångsställen upp med reflexpollare som medför en visuell påverkan.  

Den aktuella platsen som förslagsställaren hänvisar till ligger i anslutning till 
Norrtullskolan, mellan ett övergångsställe med trafiksignal och ett utan signal. 
Platsen bedöms inte mer påverkad av buller än någon annan delsträcka på 
Stockholmsvägen.  

Stockholmsvägen har en viktig funktion som huvudsaklig utryckningsväg för 
ambulans och räddningstjänst vid utryckning norr ut. Tidigare diskussioner om 
förträngningsåtgärder och andra hastighetsdämpande åtgärder har därför landat i 
att vägens framkomlighet är prioriterad. Detta medför dock att vägen uppfattas 
väldigt rak och säker för bilister och det blir generellt en sämre 
hastighetsefterlevnad i en sådan gatumiljö. En annan orsak till att vissa 
hastighetsdämpande åtgärder inte används är drifttekniska aspekter där 
exempelvis vinterväghållning kan försvåras eller att anläggningen kräver mer 
skötsel. Vissa åtgärder som exempelvis vägbulor eller gupp kan ofta ha en positiv 
effekt på hastigheterna, men orsakar högre ljud av skramlande släp från större 
fordon som exempel.  

Ansvaret för hastighetsefterlevnaden har polismyndigheten men i praktiken 
behöver även Eksjö kommun vara delaktig i att skapa en trafikmiljö där 
hastigheten och trafikregler efterlevs. Slutligen är den enskildes agerande i trafiken 
avgörande för en god trafikmiljö. 

Möjliga åtgärder på den aktuella platsen är flera, men ska bedömas utifrån 
behovet. Samhällsbyggnadssektorn bedömer i nuläget inte att Stockholmsvägen är 
en av de mest prioriterade platserna men det är absolut en av vägarna som har 
potential att bli ett problem om trafikmängderna ökar.  

Åtgärder som kan nyttjas är förträngningsåtgärder, exempelvis skulle utfarten från 
Ingenjörsgatan kunna förlängas ut cirka en meter på Stockholmsvägen och på så 
sätt skapa en visuell förträngning på Stockholmsvägen.  

Tillfälliga så kallade trafiköar skulle kunna ställas ut för att pröva en åtgärd innan 
en permanent lösning byggs, även om bedömningen görs att det skulle kunna 
påverka framkomligheten vid en utryckning.  
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En hastighetsdisplay likt den som satts upp på Breviksvägen skulle kunna placeras 
på sträckan, vilket också skulle öka trafiksäkerheten för skolbarn på väg mot 
Norrtullskolan. Fördelen med hastighetsdisplayen är att den inte skapar några 
framkomlighetsproblem för utryckningsfordon och har ett lågt driftbehov medan 
nackdelen är en i sammanhanget hög investeringskostnad på cirka 100 tkr.  

Oavsett åtgärd sker eventuella åtgärder via finansiering inom 
samhällsbyggnadssektorns investeringsram och planeringstiden är cirka ett år.  

Slutligen ska Eksjö kommun bedöma om åtgärder på denna plats är angelägna i 
relation till andra behov. Bedömningen görs att det har gjorts åtgärder på 
Stockholmsvägen som bidrar till en säker trafikmiljö och hastighetsefterlevnad, 
som exempelvis förtydligande med pollare vid övergångsställen och att det finns 
andra mer prioriterade platser att fokusera på innan ytterligare åtgärder görs på 
Stockholmsvägen.  

Samhällsbyggnadssektorn uppmanar förslagsställaren att anmäla den upplevda 
störningen som ett bostadsklagomål till Eksjö kommuns miljöenhet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23, 2021-05-04 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-04-14 
Medborgarförslag 2021-01-04 
Synpunkter från förslagsställaren   
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
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Kf § 107 Busskur skolbuss - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/317 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Simon Sandberg, Eksjö, framför genom mamma Karin Sandberg i 
medborgarförslag 2021-02-23 följande;  

Jag skulle vilja ha en busskur för att vi som åker skolbuss har inget att skydda oss 
från regnet. Jag vill att busskuren ska vara till höger om vägen där skolbussen 
brukar stanna. Jag bor i Lyckeberg på Forsgrensgatan. Om ni vill så kan vi ta en 
bild var busskuren ska vara. Min farfar har redan en begagnad busskur som vi kan 
använda. 

Föreslagen placering och åtgärder i sig skulle kunna vara genomförbar. För Eksjö 
kommun bör den här frågan handla mer om ett förhållningssätt för hur liknande 
tidigare och kommande förfrågningar ska hanteras. I Eksjö kommun tillhandahålls 
idag inga busskurer eller tak vid platser där skolbussar stannar, om de inte skulle 
sammanfalla med en plats där det finns en busskur kopplat till kollektivtrafiken.  

Anledningen till det är dels att platserna där skolskjutsen stannar ändras i takt med 
var eleverna som åker skolskjuts bor, samt att det är väldigt många platser som 
skolskjutsen stannar på. Förutom de eventuella investeringar i anläggningar som 
det kan innebära, blir det många nya områden och mindre byggnader att sköta 
om. Skulle det dock finnas ett privat intresse att sköta anläggningen i grannskapet 
bör Eksjö kommun kunna tillhandahålla mark för åtgärden.  

Sammantaget skulle en åtgärd i Lyckeberg medföra ett stort behov och många 
förfrågningar för åtgärder i hela kommunen för att hantera frågan på ett likvärdigt 
sätt för alla invånare och skolbarn. Samtidigt är Lyckeberg ett område med en 
sammanhållen bebyggelse där fler barn kliver ombord på samma ställe och 
området är tillräckligt stort för att anta att det succesivt kommer att finnas barn 
som åker skolskjuts från just Lyckeberg.  

Åtgärden bedöms skapa ett svårhanterligt prejudikat för liknande frågeställningar 
framöver samt ökade driftkostnader.  
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Förslagsställaren uppmanas att kontakta samhällsbyggnadssektorn om intresse 
finns att på eget ansvar sköta om kuren och platsen under tiden de ska användas. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-04-14 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 
Medborgarförslag från Simon Sandberg, 2020-12-14 
      

Utdrag:  
Simon Sandberg 
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Kf § 108 Informationstavla - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/26 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Jan Engdahl framför i medborgarförslag 2021-01-25 önskemål om att en 
informationstavla sätts upp vid Munka kvarn i Kvarnarp. Byggnader runt 
Kvarnarps gård har ett historiskt värde för Eksjö kommun från 1500-talet och 
ännu längre tillbaka.  

Förslagsställaren anser också att information ska sättas upp på varje byggnad av 
dem som finns kvar idag, samt platsen för den gamla ladugården rensas upp och 
markeras. 

Åtgärderna anses kunna ha en positiv effekt, eftersom de skulle bidra till att sprida 
kunskap om ett område som är viktigt för Eksjös historia. Kvarnarps gård, Munka 
kvarn, och övriga byggnader som ligger i anslutning till dem, har höga 
kulturhistoriska värden. Platsens kulturmiljö, i anknytning till det speciella 
naturområdet, gör även platsen till ett populärt utflyktsmål för kommunens 
invånare.  

Skyltar med berättelser om platsens historia skulle bidra till en lokalkännedom 
som kan bidra till en ökad förståelse om varför man bör värna om sitt kulturarv, 
och på så sätt bevara människans historia för de kommande generationerna. 
Dessa berättelser skulle också göra området mer intressant och förhoppningsvis 
locka till sig fler besökare.  

Frågan i medborgarförslaget ska utredas och genomföras. Platsen för den gamla 
ladugården bör rensas upp och markeras. Skyltning till Munka kvarn och övriga 
byggnader i området bör tas fram. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30, 2021-05-04 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lucia Botero Fridholm, 2021-04-12 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-02-25  
      

Utdrag:  
Jan Engdahl 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 109 Nytt elljusspår Abborravik - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/244 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Tomas Riebring framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande: 

I Eksjö tätort finns idag två system med elljusspår, Brännemon och 
campingen/Skidstugan. Brännemon är beläget i stadens norra del och 
campingen/Skidstugan i stadens östra del. Idag är det långt till elljusspår för 
boende i Eksjös sydvästra delar. Det föreslagna elljusspåret har ett strategiskt 
geografiskt läge i förhållande till övriga elljusspår. 

Föreslaget nytt elljusspår är redan belyst med 1 950 meter (m), mestadels i form av 
gång- och cykelvägar. Sträckan som saknar belysning idag är Lyckeberg-Persö, en 
sträcka på 450 m. Inga nya vägar behöver anläggas. 

Med relativt små insatser, 450 m ny belysning, skulle alltså Eksjö kunna få ett 2,4 
km nytt elljusspår. Underlaget för det nya elljusspåret skulle vara 1 760 m grus och 
640 m asfalt. 

Primär målgrupp är boende i områdena Lyckeberg, Talludden och Västra 
Brudbadet. Även idrottsutövare vid Ränneborg tros ha nytta av elljusspåret då det 
endast är 1,1 km belyst väg till elljusspåret, huvudsakligen på gång- och cykelbana. 

Alternativa sträckningar förbi Abborravik presenteras i förslaget. Fördelen med 
dessa sträckningar är att elljusspåret då inte behöver korsa Kråkebergsvägen samt 
att elljusspårets sträcka på asfalt minskar väsentligt. Nackdelen är att det krävs en 
något större insats i anläggandet av elljusspåret. Med de alternativa sträckningarna 
blir elljusspåret cirka 2,1 km. 

Det nya elljusspåret kan med fördel ingå i Skedhults friluftsområde och med hjälp 
av Höglandsleden, knytas ihop med övriga motionsspår; Persöspåret och 
Skedhultsspåret. 

Tomas Riebrings förslag är att skapa Eksjö tätorts tredje elljusspår. 
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Steg 1: 

 installera belysning på sträckan Lyckeberg-Persö 
 sätt upp motionsspårsmarkeringar 

Eventuellt steg 2: 

Utred möjligheten till alternativ passering av Abborravik 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har tillsammans med samhällsbyggnadssektorn 
utrett förslaget. Sammanfattningsvis anses förslaget vara välgrundat och kunna 
medföra fler positiva aspekter.  

Området vid Persö utvecklas ständigt. Med en aktiv ryttarförening och ett ökat 
intresse för friluftsliv, löpning, cykling och promenader har nyttjandet av såväl 
området som Höglandsleden, i denna del ökat de senaste åren. Området är även 
ett naturligt rekreationsområde för boende i Lyckeberg. 

I samband med ombyggnationen av väg 40 mellan Eksjö och Nässjö kommer den 
nuvarande infarten via riksvägen att stängas och Trafikverket bygger och bekostar 
en ny infart till Persö via Forsgrensgatan i Lyckeberg.  

I samband med Trafikverkets byggnation har Eksjö kommun möjlighet att 
påverka standarden på den nya infartsvägen genom tillägg. En standardhöjning att 
ta beslut om är huruvida gatubelysning ska finnas på den nya vägen eller inte. Den 
nya sträckningen är separerad från Höglandsleden och belysningen skulle därför 
inte kunna nyttjas för båda sträckorna. Därför framkommer ett antal tydliga 
alternativ.  

Driftkostnadsökningar är i nuläget inte medräknade. Driftkostnadsökningar 
redovisas som kostnadsindexökning inför varje års budgetarbete och medräknas 
efter eventuell åtgärd. Driftkostnaderna hanteras inom samhällsbyggnadssektorn. 

Alternativ 1: ”Belysning utmed Höglandsleden enligt medborgarförslaget” 

Belysning utmed Höglandsleden enligt medborgarförslaget är kostnadsbedömd till 
cirka 280 000 kronor.  

Summa: Cirka 280 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 1 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan även antas bidra till att fler besökare i området väljer att gå eller 
cykla. Genom att ha en högre nivå på Höglandsleden kan detta även ge en effekt  
att fler gående och cyklister väljer denna sträcka utan biltrafik, istället för den nya 
infartsvägen för biltrafik. Förslaget bedöms uppfylla de mest önskvärda och 
nödvändiga funktionerna till den lägsta investeringskostnaden.  

37



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-05-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Genomförande bör ske först efter att Trafikverket har fastlagt och påbörjat den 
nya infartsvägen med anledning av samordning mellan projekten då 
Höglandsledens sträckning kan påverkas i projektområdets södra del.  

Alternativ 1 bedöms kunna genomföras antingen i delsträckor redan från 2022, 
men förordas genomföras i sin helhet i samband med Trafikverkets åtaganden 
2023–2024.  

Finansiering av åtgärden föreslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 2: ”Belysning utmed den nya infartsvägen” 

Belysning utmed den nya infartsvägen är kostnadsbedömd till 450 000 kronor. 

Summa: Cirka 450 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 2 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan innebära att Höglandsleden hamnar i skymundan och att genomföra 
belysning endast på denna sträcka kan medföra fler konflikter mellan fordon, 
gående och cyklister den mörka tiden, då fler kan antas välja den sträckning som 
har belysning.  

Genomförande sker i samband med att Trafikverket bygger den nya infartsvägen. 
Enligt Trafikverkets tidplan ligger åtgärden för genomförande 2023–2024.  

Finansiering av åtgärden föreslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 3: ”Belysning på båda sträckorna” 

Belysning utmed Höglandsleden enligt förslaget är kostnadsbedömt till cirka 
280 000 kronor. 

Belysning utmed den nya infartsvägen är kostnadsbedömt till 450 000 kronor. 

Summa: Cirka 730 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 3 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan även antas bidra till att fler besökare i området väljer att gå eller 
cykla. Förslaget innebär den högsta nivån och ger goda förutsättningar för 
samtliga trafikslag att röra sig säkert i området.  

Genomförande sker i samband med att Trafikverket bygger den nya infartsvägen. 
Enligt Trafikverkets tidplan ligger åtgärden för genomförande 2023–2024.  

Finansiering av åtgärden föreslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  
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Alternativ 4 ”Inga åtgärder” 

Om inget av ovanstående alternativ genomförs, utökas inte belysningen. Förslaget 
innebär inga ökade kostnader och inte heller ökade värden för berörda invånare, 
besökare eller föreningar.  

Sammantaget förordas ”Alternativ 1” i enlighet med medborgarförslaget. 

Samhällsbyggnadsberedningen bereder ärendet till kommunstyrelsen angående 
ambitionsnivå, kopplat till den nya infartsvägen. Kommunstyrelsen kommer ges 
möjlighet att hantera båda ärendena vid samma tillfälle och samordning mellan 
ärendena blir då tydlig. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19, 2021-05-04 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Michael Wärnbring samhällsbyggnadschef och Kim Forsman 
fritidsutvecklare 2021-04-13  
Medborgarförslag från Tomas Riebring 2020-10-19 
      

Utdrag:  
Tomas Riebring 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 110 Säkrare motionsspår - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/113 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Anneli Ahnstedt Stengård framför i medborgarförslag 2021-04-15 följande;  

På Eksjö kommuns hemsida står följande. I Eksjö kommun finns fina 
promenadslingor. Där hittar vi också en strövstigskarta över Hunsnässpåret, som 
är en fantastisk promenadsträcka för förslagsställaren personligen, men också för 
väldigt många Eksjöbor. 

Anneli Ahnstedt Stengård växte upp i Eksjö men flyttade till Gotland 1986 för att 
bo där ända fram till 2016, då jag återvände. Eftersom hon är en person som 
tycker mycket om att promenera sökte hon sig då ganska snart till rundan runt 
Hunsnäsen. Till hennes förvåning upptäckte hon att ingenting hade förändrats 
under alla år hon varit borta.  
 
Med tanke på hur många människor som promenerar sträckan varje dag är det 
anmärkningsvärt att bilen får ta så stor plats. Anneli Ahnstedt Stengård skulle till 
och med vilja påstå att det är förenat med stor trafikfara att gå där.  

Förslagsställaren vill att man i första hand enkelriktar sträckan. Det skulle 
innebära att vägen också skulle rymma en cykel- och gångväg. Så småningom 
skulle man också kunna tänka på lite bekvämlighet, såsom soffor, och 
utsmyckning längs med vägen. Ett redan uppskattat motionsspår skulle bli ännu 
mera uppskattat och säkerheten för dem som går och cyklar där skulle bli mycket 
större. Alla skulle då känna sig tryggare och kunna njuta av omgivningarna där. 

Sammanfattningsvis anser förslagsställaren att ett trafikgenomtänkt Hunsnässpår 
skulle skapa en tryggare, miljövänligare och mer njutningsfull promenad- och 
cykelrunda för Eksjöbor och andra som söker sig dit, utan att det skulle behöva 
påverka den bofasta befolkningen i området nämnvärt. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Anneli Ahnstedt Stengård, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Anneli Ahnstedt Stengård 
Kommunstyrelsen
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Kf § 111 Bygg en Pumptrack vid aktivitetsområdet 
bakom simhallen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/123 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Katarina Norberg framför i medborgarförslag 2021-04-20 följande;  

Familjen har rest runt mycket i Sverige i år och i fjol - cykling är ju den nya flugan 
i och med covid-19. Att röra på sig utomhus är så viktigt för speciellt barn och 
ungdomar och ännu viktigare nu, då idrotter inte kan genomföras som innan. 

På flera orter bland annat Östersund, Åre, Sundsvall, Örebro, Linköping, 
Upplands - Bro, finns Pumptracks, byggda centralt i städerna. 

Pumptracks är väldigt populära och där åker/cyklar alla åldrar på skateboards, 
kickbikes, BMX-cyklar och andra cyklar. 

Då Katarina Norberg har gått förbi området bakom badhuset finns där en mindre 
skatepark, men där finns även plats för en pumptrack. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Katarina Norberg 2021-04-20 
      

Utdrag:  
Katarina Norberg 
Kommunstyrelsen
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Kf § 112 Översyn av parkering på 
Stocksnäsvägen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/139 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Maria Sjögren Havskog framför i medborgarförslag 2021-05-04 att det är mycket 
trafik på Stocksnäsvägen, sträckan mellan Stocksnäs Förskola och 
Höglandssjukhuset. 

Ofta är bilar parkerade på vägen, vilket skapar en otrygg trafiksituation. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog 2021-05-04 
      

Utdrag:  
Marie Sjögren Havskog 
Kommunstyrelsen

42



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-05-27

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 113 Avsägelse av uppdrag - Rozita Hedqvist 
(S) 
Dnr KLK 2021/114 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Rozita Hedqvist (S). 

Ärendebeskrivning  
Rozita Hedqvist (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Rozita Hedqvist (S) 2021-04-16 
      

Utdrag:  
Rozita Hedqvist 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen
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Kf § 114 Avsägelse av uppdrag - Erik Johansson 
(C) 
Dnr KLK 2021/161 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Erik Johansson (C),  
 
att  hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Erik Johansson, samt 
 
att för uppdragen som ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden, samt 
suppleant i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB, överlämna ärendet till 
valberedningen. 
 
Ärendebeskrivning  
Erik Johansson (C) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, 
ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden, suppleant i Eksjö Energi AB och 
Eksjö Elnät AB. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Erik Johansson  
      

Utdrag:  
Erik Johansson 
Länsstyrelsen 
Eksjö Energi AB 
Eksjö Elnät AB 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden
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Kf § 115 Val av suppleant i Eksjöbostäder AB efter 
Annika Hultkvist 
Dnr KLK 2020/250 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny suppleant i Eksjöbostäder AB efter Annika Hultkvist utse Christina 
Bladh till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände avsägelse från Annika Hultkvist 2020-12-15.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Valberedningens ordförandeförslag 2021-05-25 
      

Utdrag:  
Christina Bladh 
Eksjöbostäder AB 
HR-avdelningen
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Kf § 116 Val av suppleant i Eksjö 
Kommunfastigheter AB efter Annika Hultkvist 
Dnr KLK 2020/250 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny suppleant i Eksjö Kommunfastigheter AB efter Annika Hultkvist utse 
Christina Bladh till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände avsägelse från Annika Hultkvist 2020-12-15.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Valberedningens ordförandeförslag 2021-05-25 
      

Utdrag:  
Christina Bladh 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
HR-avdelningen
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Kf § 117 Val av ledamot till Höglandets 
Samordningsförbund efter Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2021/130 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i Höglandets Samordningsförbund efter Kjell Axell (S) utse 
Sebastian Hörlin (S) till och med 2022-12-31.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2021-04-22 avsägelse från Kjell Axell (S) som 
ledamot i Höglandets Samordningsförbund.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens ordförandeförslag 2021-05-25 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Avsägelse från Kjell Axell 
      

Utdrag:  
Sebastian Hörlin 
Höglandets Samordningsförbund 
HR-avdelningen 
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Kf § 118 Motorburen ungdom - motion 
Dnr KLK 2021/160 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet, genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion  
2020-05-19 följande.  
 
Ungdomar har olika intressen och utövar sin hobby antingen individuellt eller 
tillsammans med andra. Ibland sker det strukturerat inom föreningslivet, ibland i 
andra för tillfället sammansatta, lämpliga konstellationer. 

Motorburen ungdom är oftast ett kompisgäng som samlas för att spontant utöva 
sitt intresse. Antingen visar de upp sina fordon på våra gator eller så kan de samlas 
på parkeringsplatser eller motsvarande för att träffa andra likasinnade.  

Omgivningen upplever ibland denna verksamhet som allmänt störande. Men 
många av ungdomarna tar sin hobby på stort allvar och har lagt ner ett otal 
timmar på sitt objekt.  

Ungdomars mentala hälsa är beroende av meningsfullhet. Samhället inkluderar 
gärna barn och unga som vill idrotta, men motarbetar vissa andra - som ibland 
nästan kategoriseras som busar. Men det finns alltid wannabees eller hangarounds 
som inte vill följa samhällets regler, oavsett vilken verksamhet det gäller.  

Miljöpartiet anser att även motorintresserade ungdomar borde ha en tillåtande 
plats i vår kommun. Även om bilar snart drivs fossilfritt eller förnybart så lär 
intresset för bilar och motorer inte minska i framtiden.  

Denna motion syftar till att motorburen ungdom bereds möjligheter att utöva sitt 
intresse så som andra ungdomar har möjligheter att utöva spontanidrott. 

Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun vill därför  

• att kommunen utreder frågan om lämplig plats där motorburen ungdom kan 
utöva sitt intresse 

• att formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur 
denna verksamhet skulle kunna bedrivas, och  

• att en genomförandeplan därefter presenteras. 
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Beslutsunderlag  
Motion från Miljöpartiet, Lea Petersson och Eva Ekenberg 2021-05-19 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen
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Kf § 119 Dedikerad öppen container för plastavfall 
på återvinningscentral -medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/110 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Marcus Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2021-04-09 följande. 

En rapport från Naturvårdsverket visar att plastanvändningen i Sverige har ökat 
med nästan 300 000 ton per år. Konsumenter har blivit bättre på att sortera men 
hittills har möjligheterna till materialåtervinning varit begränsade. Under 
pandemin har dessutom plastkonsumtionen ökat ytterligare till följd av en ökad 
användning av engångsartiklar så som plasthandskar och förpackningar för 
takeaway-mat. 

En viktig åtgärd för att öka plaståtervinningen är att göra det så enkelt som 
möjligt för konsumenter att sortera sitt avfall rätt på återvinningscentralen.  

När man som konsument besöker Eksjö Återvinningscentral, ÅVC, med sitt 
sorterade avfall hänvisas man att slänga sin plast i containern för brännbart avfall, 
där det alltså eldas upp istället för att återvinnas. Ifall man vill sortera plasten 
separat hänvisas man till sopsorteringsstationen för förpackningar. Där måste 
varje förpackningar stoppas in en i taget i den mindre öppningen i containern, 
vilket är väldigt tidsödande då man redan har gjort sig mödan att sortera plasten 
separat och ännu en gång tvingas hantera varje föremål ett i taget. Dessutom är 
detta kärl enbart avsett för förpackningar - plastföremål som antingen är för stora 
för att gå in i containerns öppning eller som inte klassas som förpackningar måste 
hamna i kärlet för brännbart. 

Marcus Olsson föreslår att man bör införa en öppen container dedikerad enbart 
för plastavfall där man kan ösa i sitt redan sorterade plastavfall. Människor är 
bekväma och när man anländer till ÅVC är det lockande att helt enkelt slänga all 
sin plast i brännbart, som instruerat. Med en dedikerad plastcontainer tror 
förslagsställaren att man skulle göra det mycket enklare för konsumenter att dra 
sitt strå till stacken och se till att så mycket som möjligt av plasten återvinns istället 
för att eldas upp. 
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Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Marcus Olsson, 2021-04-09 
      

Utdrag:  
Marcus Olsson 
Kommunstyrelsen
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Kf § 120 Utvärdering av beslut tagna under 
pandemin för kommunens verksamheter och dess 
invånare - motion 
Dnr KLK 2021/162 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-03-31.  

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Johan Ragnarsson, Jürgen Beck och Mattias Stendahl 
framför i motion 2021-05-26 följande.  

Detta år och föregående år har utmanat hela samhället och hela världen. Det har 
präglats av ovisshet och rädsla, av försakelser och ensamhet, ett år av sorg och 
förtvivlan. Men det har också varit ett år av solidariska gärningar, av 
teknikutveckling och av samarbete.  

Som Coronakommissionen visade i sitt första delbetänkande har pandemin också 
pekat ut allvarliga brister i vårt samhällsbygge. Brister som på olika sätt även 
vidhäftar Eksjö kommun. Coronakommissionens delbetänkande handlade 
specifikt om äldreomsorgen, men det finns också ett värde att titta på kommunen 
och kommunens verksamheter i ett bredare perspektiv.  

Hur har de beslut som tagits på riks- och regionalnivå påverkat kommunen och 
dess invånare, vad har de beslut vi själva tagit haft för inverkan? Till viss del 
handlar det om att identifiera brister eller styrkor i kommunala verksamheter som 
kan ha lett till ökad eller minskad smittspridning – ett av flera områden som 
Coronakommissionen pekade ut är till exempel relationen tillsvidareanställd / 
visstidsanställd personal. 

Men det handlar om också om de sidoförluster som gjorts i beslut som rör till 
exempel distansundervisning, nedstängning av idrottsanläggningar, nedstängning 
av verksamheter som till exempel retrobutiken eller caféverksamheten på I 12-
området. Dessa beslut, som kan ha varit nödvändiga för att bromsa 
smittspridning, har också eventuellt inneburit att vissa ungdomar inte har fått den 
nödvändiga studiehjälp eller studiero de behöver för att erhålla ett godkänt betyg.  

Det kan ha inneburit att ungdomar i idrott eller ensemblemusicerande har förlorat 
ett år av värdefull träning. Det kan ha inneburit att personer i omsorg har fått en 
ökad grad av ensamhet och eventuellt psykisk ohälsa som följd på grund av att 
deras vanliga mötesplatser har varit stängda.  
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Näringslivet har också i olika grad påverkats - för vissa har året kanske till och 
med betytt en ökad försäljning, medan det för andra har varit en oviss tid.  

Ovanstående är inte en heltäckande genomgång och andra ser säkert andra 
områden som har drabbats.  

Vänsterpartiet yrkar på att kommunstyrelsen och förvaltningen på sektorsnivå 
utvärderar och identifierar styrkor och brister under det gångna året, med syfte att 
hitta såväl framgångsfaktorer som förbättringsområden. Syftet är tvåfaldigt. För 
det första att dra lärdomar av hanteringen och de beslut som tagits. För det andra 
att identifiera kvarvarande behov som har uppstått så att de kan åtgärdas. Det kan 
till exempel vara specifika insatser avseende att bryta ensamhet eller att erbjuda 
möjligheter till att ta igen förlorade studier. Det kan vara specifika satsningar för 
att utjämna relationen tillsvidareanställda/visstidsanställda eller riktade insatser 
avseende näringslivet.  

Huvudfrågan är - vilka problem och negativa förändringar har uppstått och hur 
kan de åtgärdas av kommunen eller andra krafter i samhället? 

Vänsterpartiet föreslår med anledning av ovanstående 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt förvaltningen att utvärdera 
pandemiåret och de beslut som tagits för att identifiera styrkor och svagheter 
under det gångna året, samt att identifiera eventuellt kvarvarande behov så att 
dessa i förlängningen kan åtgärdas. 

Beslutsunderlag  
Motion från Vänsterpartiet, 2021-05-26 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen
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Kf § 121 Nifsarpsskolan - motion 
Dnr KLK 2021/163 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-05-26 följande. 

På Eksjö Stadshus ägarsamråd 2021-05-25 gavs information om Nifsarpsskolan. 
Den är en privatskola i bolagsform mellan Eksjö kommun och andra aktörer, och 
är en av Eksjö kommuns populäraste skolor, vilket är mycket positivt. En skola 
som har det dubbla söktrycket bland elever som första val i förhållande till antal 
erbjudna platser bidrar till höga antagningspoäng.  

Under flera år har just elever som är praktiker blivit skolans bästa elever som gått 
ut ur gymnasiet som kursettor.  

Elever som nu kan ha det rätta handlaget, men som har haft det lite svårare att ta 
till sig teoretiska kunskaper i grundskolan på grund av olika omständigheter, har 
nu svårt att över huvud taget bli antagna till någon av utbildningarna genom att 
skolan nu blivit så populär.  

Samtliga elever med rätt handlag från denna skola oavsett vald yrkeslinje, har 
oftast arbete långt innan de slutfört sin skolgång, vilket har medfört vissa positiva 
problem men som löst sig mellan skolledning, arbetsgivare och elev genom 
gemensamma överenskommelser och avtal. Det vore mycket olyckligt om skolan 
och yrkesbranschen skulle tappa dessa elever med gedigna egenskaper.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

att kommunstyrelsen ger uppdrag åt Eksjö Stadshus AB att, tillsammans med 
ägare på Nifsarpskolan, se över processen i samband med ansökningen för elever 
som är praktiker, men inte uppfyller de teoretiska kraven ges möjlighet att bli 
antagna till skolans yrkesprogram. 

Beslutsunderlag  
Motion från Ulf Svensson (SD) 
      

Utdrag:  
Ulf Svensson 
Kommunstyrelsen
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Kf § 122 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion 
Dnr KLK 2021/166 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) framför i motion 2021-05-26 följande. 

Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än 
så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer.  

Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svensk offentlig 
verksamhet. Att Eksjö kommun som organisation ska arbeta för att uppfattas som 
öppen och ärlig samt arbeta för att motverka motsatsen har förhoppningsvis 
ingen någon avvikande uppfattning kring. Även om detta är allas vår målbild vore 
vi naiva om vi trodde att oegentligheter inte kan förekomma även i vår 
organisation. Sedan 2017 finns det i lagstiftningen1 ett särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 
arbetsgivarens verksamheter. Låt oss anta att lagstiftningen inte har tillkommit 
utan en anledning.  

Syftet med en vissel blåsarfunktion är just att en enskild person, oftast genom en 
krypterad funktion, ska kunna meddela kännedom eller misstankar om lagbrott 
eller annan typ av oegentligheter som denne inte upplever är möjligt att hantera 
genom ordinarie kommunikationskanaler. Exempel på vilken typ av ärenden som 
det kan handla om är bedrägeri, mutor, sexuella trakasserier, brott mot annan 
lagstiftning eller andra allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer.  

Införande och användande av en visselblåsarfunktion bör ske på ett sådant sätt att 
den som anmäler ska kunna känna trygghet att uppgifterna behandlas med hög 
integritet och anmälningar bör även kunna ske anonymt. Ärenden bör hanteras 
enligt tydliga riktlinjer där alla inkomna ärenden behandlas med grundlighet och 
seriositet. Anmälningsmöjligheten bör vara öppen för såväl anställda och 
förtroendevalda som allmänheten.  

Jönköpings kommun, som Eksjö kommun köper juristtjänster från och med 1 
januari 2021, har under flera år haft en visselblåsarfunktion. Vid framtagandet av 
en vissel blåsarfunktion för Eksjö kommun finns säkerligen möjlighet till 
erfarenhetsutbyte med Jönköpings kommun och kanske även ett framtida 
samarbete i frågan.  
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Även om det via en sådan här funktion kan inkomma ärenden som inte 
tolkas/kvalificeras som lagbrott och/eller oegentlighet ger funktionen möjligheten 
att sådana händelser och situationer kommer till vår kännedom.  

Det enda alternativet till att eventuellt inte behöva hantera uppgifter som i ett 
senare skede kanske visade sig inte stämma är att ha det som idag, det vill säga att 
möjligheten med en vissel blåsarfunktion inte ens finns. I slutändan är det en fråga 
om att bevara sin trovärdighet och sitt förtroende. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  

att Eksjö kommun, enligt ovanstående, inrättar en visselblåsarfunktion för hela 
kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag  
Motion från Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen
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