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Kf § 69 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Håkan Svahn, Gummarp  
Christer Gustafsson, Gummarp  
Torbjörn Lidén, Gummarp 
 
ställer frågor angående detaljplan Gummarp.  
 
Frågorna ställs till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Gustafsson 
(M). 

• Vägsamfälligheten i Gummarp efterfrågar ett exploateringsavtal och 
undrar vem som betalar vad i vägfrågan? Det ska väl vara klart när man 
beslutar om detaljplanen? Vägsamfälligheten saknar besked härom. 

Exploatören bekostar nya vägar, vilket enbart är aktuellt inom potentiellt nybildad 
tomtmark. Detaljplanen ger inte upphov till nya vägdelar som belastar 
vägsamfälligheten eller eventuella skador vid en kommande exploatering. På vilket 
sätt de nybildade framtida fastigheterna ska kopplas till vägsamfälligheten är en 
fråga för vägsamfälligheten och ägaren till de nybildade fastigheterna. Eksjö 
kommun har bedömt förutsättningarna för att belasta den befintliga vägen med de 
tillkommande tomterna som god.  

• Hur tänker man kring trafiksäkerheten på gårdsplanen? 
 

• Anser kommunen att man följt plan- och bygglagens lämplighetskrav i det 
här fallet? 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Gustafsson (M) lämnar 
följande svar. 

Trafiksäkerheten på gårdsplanen är även den en fråga för vägsamfälligheten. 
Vägsamfälligheten erhåller statligt, och i Eksjö kommun även kommunalt, bidrag i 
syfte att tillhandahålla en väg för allmän körtrafik som uppfyller de allmänna 
trafiksäkerhetsföreskrifterna som Trafikverket övervakar. Det är inte ovanligt att 
vägsamfälligheter tar initiativ till att göra omdragningar i syfte att öka tryggheten 
eller trafiksäkerheten. Detta beslut ligger på vägsamfälligheten och det är möjligt 
att söka bidrag för åtgärder av den karaktären.  

Generellt svar till ovanstående frågor:  

Båda dessa frågor har kommit in under planprocessen och hanterats och 
besvarats. Svar och kommunikation finns väldokumenterade och redovisas öppet 
i handlingarna. Under samråds- och granskningstiden har frågor relaterade till 
dessa frågor inkommit. Dessa har besvarats i samrådsredogörelsen och i 
utlåtandet efter granskning.  
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Dessa handlingar har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden under processens 
gång och nu senast av kommunstyrelsen. Frågorna är sammanfattat av en karaktär 
att de hanteras under genomförande och inte i detaljplan.  

Det är inget unikt att det tillkommer fastigheter utmed enskilda vägar, utan 
snarare en förutsättning för utveckling av landsbygden då den absoluta 
majoriteten av alla vägar i kommunen är enskilda vägar med välfungerande 
vägsamfälligheter.  

Per Ihse framför följande;  

De svar som kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnade på mina 
frågor vid föregående sammanträde med kommunfullmäktige, visade en 
ovilja/oförmåga att sätta sig in i frågeställningarna och svaret hade tyvärr 
ingenting med frågorna att göra. 

Uppläsning och hänvisning till kulturhandboken upplevdes som mycket märkligt i 
sammanhanget. 

Per Ihse ställer därför frågorna på nytt, något förtydligade och omformulerade, 
och hoppas på ett professionellt svar denna gång. 

Om inte annat så går det ju att analysera och generalisera utifrån det underlag och 
det praktiska exemplet som skapades när socialchefen fick meddelandet från 
kommunledningen att förtroendet för honom saknades. 

All personal bör tydligt veta vilka spelregler som gäller som anställd. Bristande 
inkludering, delaktighet och samråd har nämnts som orsaker till saknat förtroende 
för den avgående socialchefen. Det är stor risk att dessa begrepp hanteras 
subjektivt och att de är otillräckligt utredda i samband med olika personalärenden. 
Detta kan leda till rättsosäkerhet för de anställda. 

• På vilka sätt har kommunen försäkrat sig om att ovannämnda begrepp 
mäts objektivt och är tillräckligt utredda innan de används i 
personalärenden?  

• Vid vilka nivåer riskerar en chef att få besked om att det föreligger 
bristande förtroende?  

• På vilka sätt har kommunen försäkrat sig om att all personal har fått tydlig 
information om kulturhandboken, att den gjorts förståelig, och att den 
bevisligen blivit accepterad av chefer och politiker i ledningsfunktion? 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnar följande svar;  

Utifrån Per Ihses frågor som ställdes vid föregående sammanträde, var det fullt 
naturligt att i svaret utgå från Kulturhandboken. Det är den som är grunden till 
arbetet med kommunens personal, utifrån hur man ska bemöta varandra, och 
arbeta mot medborgarna. I kulturhandboken finns också ett avsnitt om 
medarbetare och om chefer, kopplat till kommunens chefspolicy.  
 
Varje chef arbetar utifrån kulturhandboken med sin personal, i arbetslag och i har 
kontinuerliga samtal med sina anställda. Då finns möjlighet att prata om 
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utveckling och förbättringsområden. Chefens ansvar är att se till att varje anställd 
känner till Kulturhandboken och vad som förväntas av den anställde. Det är också 
chefens ansvar att göra en objektiv bedömning. Man står inte själv som chef, utan 
har en hr-avdelning och en ledningsgrupp där man kan få stöd.  
 
När man arbetar tillsammans har man förtroende för varandra. Det kan man 
arbeta med över lång tid. I det här fallet hade man nått en gräns där förtroendet 
inte längre fanns.  
 
Det är fullmäktige som beslutat om kulturhandboken. Det är den som utgör 
grunden för hur man ska arbeta tillsammans. Cheferna utbildas i hur man ska 
arbeta med Kulturhandboken, exempelvis via ledningsgrupper och arbetslag. Den 
används i medarbetarsamtal och lönesamtal.  
 
Jan Lindholm framför i skrivelse en bakgrund till de frågor som ställs idag och 
ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).  

Som ordförande i Eksjö Stadshus AB i snart åtta år, varför tillstyrkte/bestämde du 
att så lite antecknades i styrelseprotokollen vad gäller de viktigaste besluten i 
projektet, till exempel vilken entreprenadform som valdes, trots avrådan från 
anlitad byggexpert? 

Då det finns protokoll som visar att planerna på en arkitekttävling med 
följdverkningar hade kommit långt, då beslutet om förvärvet av Byggnadsfirma 
Stridh och Son AB kom upp i fullmäktige, varför fanns inte den planerade 
arkitekttävlingen med som information i beslutsunderlaget då beslutet om att 
förvärva Byggnadsfirma Stridh och Son AB togs?  

Beslutade styrelsen i Byggnadsfirma Stridh och Son AB att anordna 
arkitekttävlingen, och därmed som en följd lösa ut försäkringsbeloppet, utan att 
vd tagit fram ett underlag som visade beräknade kostnader för att låta 
försäkringsbolaget ta det ekonomiska ansvaret för återuppbyggnaden och därmed 
ge styrelsen en möjlighet att välja mellan två alternativ?   

Anlitade Byggnadsfirma Stridh och Son AB någon egen konsult, som för 
kommunens räkning skulle bedöma om det av Länsförsäkringar föreslagna 
försäkringsbeloppet var rimligt? Vilken konsult anlitades i så fall? 

Är det rätt av Annelie Hägg att uttala att det känns felaktigt att kräva någons 
ansvar för det inträffade, då alla beslut förutom förvärvet av Byggnadsfirma Stridh 
och Son AB fattades i ett aktiebolag? 

Vad säger aktiebolagslagen om ansvarsfrågan? 

Flera gånger per år följer man upp och redovisar hur verksamheterna har följt sin 
budget, men varför är det inte självklart ens när ett projekt är slutfört att redovisa 
för fullmäktige och för skattebetalarna, vad det ekonomiska resultatet av projektet 
blivit? Därför vill jag, och säkert många med mig, veta vad det kostade att bygga 
upp Ciselören efter två avbrutna upphandlingar och ytterligare en revidering i 
enlighet med arbetsgruppens protokoll den 19 april 2018.  
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Vad kostade det att uppföra byggnaderna på Ciselören 1, samt allt som annat 
såsom träd och markarbeten med mera? 

Annelie Hägg (C) lämnar följande svar;  

Ciselören brann ner i augusti 2015.  

Fastighetsägaren initierade ganska snart efter branden, att man önskade att 
kommunen tog över fastigheten. Politiken visade att man ville vara delaktig i 
återuppbyggnaden.  

Byggnadsfirma Stridh och Son AB förvärvades genom fullmäktigebeslut. 
Diskussioner fördes och ett program togs fram för hur återuppbyggnaden skulle 
ske. En arkitekttävling utlystes som en del av en upphandling. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om hur programmet skulle genomföras.  

En jurygrupp och en arbetsgrupp på tjänstepersonsnivå bildades. I och med att 
fastigheten förvärvades, övertogs även försäkringen.  

En dialog fördes med försäkringsbolaget om hur det hela skulle hanteras. Ett 
försäkringsbelopp beräknades, som även redovisades för politiken. Det var viktigt 
att alla skulle känna till vilket försäkringsbelopp man hade att förhålla sig till.  

Politiken tog ett beslut om vilken inriktning man skulle ha med 
försäkringsbeloppet som grund. Arbetet har under åren redovisats i de 
kommunala bolagen Byggnadsfirma Stridh och Son AB och Eksjö Stadshus AB, 
samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Under tiden gjordes några olika upphandlingar för att möjliggöra byggnationen. 
Förändringar gjordes utifrån att upphandlingen blev mycket dyrare än beräknat. 
Till slut hittades en väg för att genomföra byggnationen.  

Styrelsen för Byggnadsfirma Stridh och Son AB har haft sammanträden som 
protokollförts. Protokollen har justerats i vederbörlig ordning.  

Kommunstyrelsens vice ordförande Markus Kyllenbeck (M) redovisar att 
totalkostnaden för återuppbyggnaden uppgick till 81,3 mnkr, ersättning från 
Boverket 3,9 mnkr, momsåterbetalning om 4 mnkr. Eksjöbostäder AB har 
därefter tagit över fastigheten för 33 mnkr, för att det framöver ska fungera 
avkastningsmässigt. Det som skett i kommunen är man har gett ett 
aktieägartillskott till Eksjöbostäder AB om 2,5 mnkr, och skrivit ned aktierna, som 
tidigare förvärvats för 14,8 mnkr.   

Hyresgästföreningen i Eksjö genom Stig Hedman ställer följande frågor om 
Eksjöbostäder AB: 

I den reviderade affärsplanen gällande Eksjöbostäder som beslutades 2020-04-27 
under punkt 2.5.3 Perspektiv ekonomi anges följande:  

Mål soliditet 20 procent 

Avkastningskrav 3 procent på eget kapital  
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• Är det rättvist att Eksjöbostäders hyresgäster betalar extra pengar utöver 
kommunskatten?  
  

• Hur mycket kan styrande politiker påverka standarden för att hålla nere 
hyrorna vid nyproduktion? 

Kommunstyrelsens vice ordförande Markus Kyllenbeck (M) ger följande svar.  

Eksjöbostäder har avkastningskrav om 3 procent på eget kapital. Det innebär att 
man för varje satsad 100 kronor förväntar sig att få 3 kronor tillbaka. Just nu har 
vi en inflationstakt på 6,1 procent. Det är idag därför en subvention av det egna 
kapitalet. Därför kan man inte anse att det är extra pengar utöver kommunskatten.  

Eksjöbostäder AB har i sin årsredovisning föredömligt angivit buffert för 
väsentliga risker. Det är också något som bolagen ska hantera. Där tar man upp 
osäkerhet gällande pandemi, en snabb vändning av konjunktur och 
räntehöjningar, osäkerhet om hur valet påverkar bidrag och räntehöjningar och 
hur framtida statsbidrag ser ut.  

Eksjöbostäder AB har lån med kommunal borgen. Kommunen kan ta upp lån till 
en lägre kostnad. Bolaget betalar en borgensavgift, men för allmänheten kan det 
vara intressant att veta att man föregående år hade lån på 335 mnkr, räntor och 
borgensavgifter uppgick till 5,5 mnkr. Det motsvarar 1,64 procent, vilket den 
privata sektorn inte kan nå till. Det finns fördelar för det kommunala bolaget.  

Som lokalpolitiker får man påverka sina rikspolitiker eftersom det är lagkrav på 
hur nybyggnation ska ske.   

Eksjöbostäder AB har även här varit föredömliga genom att arbeta med förtätning 
och renovering av befintliga fastighetsbestånd, samt energibesparingsåtgärder. Det 
resulterar i att hyrorna hålls på en rimlig nivå.  

Som referens kan man jämföra sig med närliggande kommuner. I Sävsjö har det 
kommunala bostadsbolaget statslåneränta plus 4 procent i avkastningskrav.  

I Nässjö kommun har man 10 procent i avkastningskrav på det egna kapitalet. 
Där kan hyresgästerna ha en befogad fråga, eftersom man beslutat att ta ut 2,5 
mnkr per år till totalt 15 mnkr, för att finansiera byggnation av ny simhall.  

Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 70 Årsredovisning 2021 - Höglandets 
samordningsförbund 
Dnr KLK 2022/82 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisning 2021 för Höglandets samordningsförbund, samt 
 
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Birgitta Liljerås Larm (KD) deltar inte i beredning 
eller beslut på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2021 för Höglandets samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen för 
Höglandets samordningsförbund upprättats i enlighet med lag om finansiell 
samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Man tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet 
fastställs. 

Förbundschef Britt-Marie Vidhall kommenterar årsredovisningen och beskriver 
förbundets verksamhet.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, 2022-05-03 
Höglandets Samordningsförbund Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse FINSAM Höglandet 2021 
      

Utdrag:  
Höglandets samordningsförbund 
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Kf § 71 Årsredovisning 2021 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2022/91 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisning 2021 för Höglandsförbundet, samt 
 
att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
 
Annelie Hägg (C), Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) deltar 
inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundet har 2022-03-25 fastställt resultat- och 
balansräkningen för 2021, samt överlämnat förbundets årsredovisning till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.  
 
Direktionen beslutade också att ge arbetsutskottet i uppdrag att när 
revisionsberättelse har kommit in, verkställa överlämnandet till 
medlemskommunerna. 
 
Förbundsdirektör Anneli Tellmo, Höglandsförbundet, informerar om förbundets 
verksamhet och kring årsredovisning 2021.  
 
Förbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 865 tkr vilket motsvarar 1,6 
procent av omsättningen under 2021. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent uppnås.  
 
Under 2021 har investeringar för 6,7 miljoner gjorts, bland annat för att 
framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur samt för att bygga ut 
infrastrukturen efter kommunernas behov. Under året har en ny datacenterstrategi 
driftsatts och de första investeringarna gjorts i det kommande nya 
ekonomisystemet.  
 
Avvikelsen mot budget med 3,3 mnkr beror på att investeringar och 
reinvesteringar i det trådlösa nätverket har senarelagts för att kunna se över de 
kommande strategierna framåt. Dessa investeringsmedel kommer troligen att 
behövas under 2022. Självfinansieringsgraden 2021 är 171procent. 
 
Förbundets övergripande mål mäts genom tio indikatorer. Sju av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2021. Två har inte uppfyllts 
och en har inte kunnat mätas under året. 
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Från 1 juni kommer en visselblåsarfunktion att inrymmas i verksamheten för 
Höglandsförbundets kommuner.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03 
Direktionens för Höglandsförbundet beslut 2022-03-25 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse Höglandsförbundet 2021 
Revisionsrapport granskning av Höglandsförbundets årsredovisning 2021 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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Kf § 72 Årsredovisning 2021 Mediacenter 
Jönköpings län 
Dnr KLK 2022/71 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna årsredovisning 2021 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustavsson (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning för 2021 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till 0 kr. Kommunalförbundet har även uppfyllt de 
uppsatta ekonomiska målen för 2021 som är: 

• Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mnkr, då utfallet blev 7,3 
mnkr. 

• Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska 
uppgå till minst 25 procent, då utfallet uppgår till 30 procent. 

Utsedda revisorer har 2022-02-04 tillstyrkt att direktionen samt de enskilda 
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, 2022-05-03 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda 
Revisionsrapport från Nodum revision 2021 
Hemställan ÅR 2021 och ansvarsfrihet 2021 
      

Utdrag:  
Mediacenter 
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Kf § 73 Revisionens granskning av samverkan 
skola, soc och förälder 
Dnr KLK 2021/321 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av samverkan mellan avdelningen för socialtjänst samt 
barn och utbildning, avseende barn och ungdomar som far eller riskerar fara illa. 

Av granskningen framgår att den sammanfattande bedömningen att samverkan 
mellan sektorerna kring barn som far illa, eller riskerar att fara illa i Eksjö 
kommun, har utvecklingspotential och inte till fullo är ändamålsenlig. 

Exempel på brister som noterats i granskningen: 

• Inom respektive sektor finns rutiner som medarbetare kan luta sig emot. 
Dock är processen för samverkan och dess rutiner inte tydliggjord och 
känd i tillräcklig utsträckning. 

• Samverkansöverenskommelsen löpte ut 2021 och handlingsplanen som 
skickats in har inte reviderats sedan 2018. 

• En systematisk uppföljning av samverkansarbetet saknas, ansvars- och 
rollfördelningen behöver förtydligas. 

• Det finns brister i informationsöverföringen mellan verksamheterna inom 
sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn. 

Barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn har besvarat de 
rekommendationer som kommunrevisionen lämnat utifrån genomförd 
granskning. 

▪ Att den nya samordnarfunktionen får i uppdrag att göra en kartläggning av 
hur samarbetet fungerar, och vad som brister, för att skapa en ny 
överenskommelse med tillhörande handlingsplan där det även 
framkommer hur ofta och i vilken form som samverkansarbetet ska följas 
upp. 

I samband med rekrytering av gemensam ungdomskoordinator, den nya 
samordnarfunktionen, kommer det tydliggöras att ungdomskoordinatorn har ett 
uppdrag att genomföra en kartläggning av hur samarbetet organiseras och 
fungerar, vilka brister som finns och ta fram en handlingsplan för hur samverkan 
bör organiseras och följas upp.  
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Detta arbete kommer att prioriteras när ungdomskoordinatorn rekryterats och ska 
sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet. 
 
▪ Att ansvars- och rollfördelningen förtydligas i överenskommelsen och att 

målsättningarna förtydligas både i överenskommelse och handlingsplan 
för att effekten av insatta åtgärder lättare kan följas upp. Det är av yttersta 
vikt att samordnarfunktionens mandat och ansvar förtydligas i 
överenskommelsen. 

Sektorerna har för avsikt att upprätta en ny samverkansöverenskommelse utifrån 
aktuella förutsättningar. I samband med det arbetet kommer målsättningar att 
förtydligas och kopplas till åtgärder i handlingsplanen. Ungdomskoordinatorns 
samordningsfunktion, mandat och uppdragsbeskrivning kommer att förtydligas i 
samband med revidering av överenskommelse och handlingsplan som kommer att 
genomföras under 2022. 

▪ Att utbildningstillfällen genomförs där medarbetare inom respektive 
sektor informerar varandra om sitt arbete, för att sedan i tvärgrupper 
diskutera gränsdragningar och jobba med fiktiva fallbeskrivningar där  
både skola och socialtjänst är iblandade. 

Liknande tillfällen har funnits tidigare, men under de senaste åren när pandemin 
begränsat möjligheterna att mötas, har varken utbildningstillfällen eller 
gemensamma träffar kunnat genomföras.  

Sektorerna ser det som angeläget och kommer att återuppta de gemensamma 
träffarna och även utveckla, organisera och systematisera utbildningstillfällen 
gällande samverkansfrågor utifrån påtalad kritik i revisionsgranskningen. 
Ungdomskoordinatorn kommer att ha en viktig roll att följa upp arbetet med att 
gemensamma träffar. Utbildningstillfällen planeras och genomförs kontinuerligt 
och i linje med de möten som koordinatorn leder på respektive skola, med 
representanter från de olika sektorerna kring enskilda elever utifrån 
samverkansöverenskommelse och tillhörande handlingsplan. 

▪ Att strukturerade, regelbundna samverkansmöten mellan 
mottagningsfunktionen inom avdelningen för individ- och familjeomsorg 
och rektorer återupptas eller startas upp. 

Strukturerade, regelbundna samverkansmöten mellan olika roller och funktioner i 
sociala sektorn samt barn- och utbildningssektorn kommer vara en del i 
samverkansöverenskommelsen och den tillhörande handlingsplanen. Den 
kartläggning som ungdomskoordinatorn får i uppdrag att genomföra, kommer att 
ligga till grund för vilka former samverkansmöten kommer ha, och vilka 
funktioner som träffas i olika forum utifrån verksamheternas behov.  

▪ Att en tydligare lokal rutin skapas kring samverkan vid Samordnad 
individuell plan - SIP. 

SIP upprättas tillsammans med berörd individ om insatser från både socialtjänst, 
skola, hälso- och sjukvård, samt med andra aktörer som behöver samordnas. Det 
är viktigt att verksamheterna säkerställer att alla berörda har relevant utbildning i 
hur och när samordnad individuell plan bör användas.   
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Arbetet med gemensam ungdomskoordinator är till viss del tänkt att täcka 
behovet av systematisk lokal samverkan mellan berörda parter. Samverkan kan 
exempelvis bygga på SSPFs modell för samordnade handlingsplaner. De aktörer 
som finns kring individen tar gemensamt fram en handlingsplan på individnivå 
med åtgärder som följs upp för att säkerställa att de ger avsedd effekt. 
Ungdomskoordinatorn leder dessa möten och ansvarar för att en handlingsplan 
tas fram.  

▪ Att ett resurssamråd skapas. 

Vid upprättande av ny överenskommelse kommer målsättningar att förtydligas 
och kopplas till åtgärder i handlingsplanen. Om det vid revideringen skulle 
framkomma behov av att de befintliga samverkansformerna inte är tillräckliga, kan 
nya samverkansformer bli aktuella. Det uppdrag ungdomskoordinatorn kommer 
ha att kartlägga samverkansformer och verksamheternas behov, kommer att ligga 
till grund för vilka former samverkan mellan socialtjänst, skola, samt vid behov 
polis och fritidsverksamhet, behöver ha. 

▪ Att mottagningsfunktionen återupptar sitt deltagande i föräldramöten på 
skolorna för att ge information om socialtjänstens verksamhet. 

I samråd med socialtjänsten har barn- och utbildningssektorn beslutat att skolorna 
bjuder in representanter från öppenvården och mottagningsfunktionen till 
tematiska föräldramöten. Barn- och utbildningssektorn har arbetat fram en plan 
för föräldramöten, där bland annat socialtjänsten bjuds in vid ett par tillfällen 
under elevens skolgång, för att informera om sina verksamheter och uppdrag. 

Familjecentralens resurser behöver ses över för att kunna tillgodose behovet av 
främjande och förebyggande samverkansarbete med blivande och nyblivna 
föräldrar. Socialtjänsten och öppna förskolan samverkar, tillsammans med kvinno- 
och barnhälsovården, utifrån förebyggande aktiviteter för tidig upptäckt och 
möjlighet att vid behov erbjuda samordnade insatser från flera olika aktörer. 

Samtliga svar har förts i dialog mellan barn- och utbildningssektorn och sociala 
sektorn och i båda sektorerna kommer en förankring kring ovanstående 
beskrivningar att ske i de berörda verksamheterna. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Catharina Tingvall,  
tf socialchef, 2022-01-28 
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Barn- och utbildning beredningens beslut 2022-04-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14 
Granskningsrapport 2021-12-02 
Revisionsskrivelse 2021-12-02  
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Kf § 74 Detaljplan för Gummarpsnäset, Edshults-
Gummarp 2:4, 2:9, med flera 
Dnr KLK 2022/106 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta förslag till detaljplan i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kapitlet 27 §. 

Ärendebeskrivning  
Planområdet ligger cirka 2 mil sydost om Eksjö tätort, och 10 km söder om Hults 
samhälle invid sjön Mycklaflon. 

Detaljplanen omfattar 19 befintliga bostadsfastigheter, gatunät samt ett område 
där tidigare skogsbruk bedrivits. Inom detta område ges byggrätt för nybyggnation 
av ett tiotal permanentbostadshus, samt utvecklingsmöjligheter för de befintliga 
fritidsbostadshusen.  

Ambitionen är att främja en övergång till permanentboende inom hela 
Gummarpsnäset. Till detta ingår att ge större byggrätter, samt att området förses 
med kommunalt vatten och avlopp. Kommunfullmäktige beslutade  
2019-12-12 att området ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp. 

Detaljplaneringen inleddes under våren 2020 och ett planförslag sändes ut för 
samråd under sommaren 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
besvarats i en samrådsredogörelse. Efter att planförslaget justerats har det sänts ut 
för granskning under början av 2022, vilket sammanställts i granskningsutlåtandet. 
Sammanfattningsvis anser samtliga privata yttranden att planläggningen bör 
avbrytas. Till ställningstagandet framförs en mängd olika argument 
(granskningsutlåtande 2022-03-22).  

De statliga och kommunala remissinstanserna har lämnat synpunkter av generell 
karaktär, samt med sådant som bör eller behöver justeras i planförslaget, bland 
annat gällande strandskydd. Remissinstansernas synpunkter har gått att tillgodose. 
Efter avslutat granskningsskede görs endast redaktionella justeringar i 
planhandlingarna. Planprocessen är därmed avslutad och förslaget föreslås prövas 
för antagande. 

Planprocessen har handlagts med utökat standardförfarande i enlighet med Plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kapitlet 7 §. Planförfarandet har valts då planförslaget 
bedömts kunna vara av intresse för allmänheten, bland annat på grund av dess 
lokalisering i gräns till sjön och riksintresseområdet Mycklaflon. Detaljplanen 
prövar även upphävande av strandskydd på mark där det bedöms finnas särskilda 
skäl.  
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Dessa områden är tidigare avstyckade och bebyggda bostadsfastigheter, där 
marken bedöms vara ianspråktagen. Då skyddet bland annat avser att långsiktigt 
trygga allmänhetens tillgång till strandområden, är förfarandet motiverat för att 
involvera den största möjliga berörkretsen i frågorna. Förfarandet kräver att 
antagandet sker i kommunfullmäktige enligt PBL 5 kapitlet 27 §. 

▪ Detaljplanen 
Planförslaget gör det möjligt att bilda cirka tio nya bostadsfastigheter. 
Området rymmer i nuläget 19 småskaliga stugor som byggts enligt 
gällande områdesbestämmelser. Detaljplanen ersätter dessa bestämmelser 
och möjliggör en övergång från fritidshus- till permanentbostadsområde 
för hela området. Byggrätt ges för högre nybyggnadsstandard för 
friliggande bostadshus (villor).  
 

▪ Synpunkter  
Majoriteten av inkomna yttranden kommer från privatpersoner. Dessa 
yttranden har en karaktär som inte går att tillgodose eller göra regelrätta 
justeringar i planhandlingarna utefter. Samtliga yttranden anser att 
planprocessen bör avbrytas och att inga hushåll bör tillföras området, utan 
förbli fritidshusområde. Det finns en oro för ökad trafik, nya grannar, 
skymd sikt mot sjö och mycket mer. Till stöd för synpunkterna framförs 
en mängd olika aspekter, såsom att planförslaget saknar underlag, hänsyn 
till arkitektur, djurliv och platsen som helhet. Inkomna synpunkter finns i 
sin helhet i granskningsutlåtandet. 

De som yttrat sig under samråd eller granskning, och inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda, ges möjlighet att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Johan Mood 2022-03-23 
Plankarta, antagandehandling 2022-03-25 
Planbeskrivning, antagandehandling 2022-03-25 
Granskningsutlåtande Gummarpsnäset 2022-03-22 
Illustrationsplan, 2022-03-25  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 75 Stiftelser i Eksjö kommun - 
Revisionsberättelse 2021 
Dnr KLK 2022/111 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Larsolof Egbäck, av kommunfullmäktige utsedd revisor, meddelar i 
revisionsberättelse daterad 2022-03-31 att årssammanställningar och bokföringar 
samt förvaltningen för räkenskapsåret 2021, har granskats. 
 
Under 2021 har 443 754 kr delats ut utifrån de ändamål som angivits i respektive 
stiftelse, samt med hänsyn taget till kommunfullmäktiges beslut 2017-11-16 § 207. 
 
Följande stiftelser har granskats och efter ovanstående beslut i 
kommunfullmäktige, avslutats; 
 
Stiftelsen August Anderssons donationsfond  
Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond  
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond  
Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva  
Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg)  
Pettersson-Lindebladska stiftelsen  
Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond  
Stiftelsen Samfond 2 - stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Edshult, Hult,  
Höreda och Mellbydelen  
Kontraktsprosten Nils Johan Sjöstedts stiftelse  
Lindahlska stiftelsen 
 
Övriga stiftelser som granskats:  
Regementsläkaren P I D:son Aschans och Emma Schmitterlövs donationssiftelse 
Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse  
Stiftelsen Tuliöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond  
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation  
Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse  
Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond  
Stiftelsen Samfond 1 - stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Eksjödelen 
Stiftelsen Samfond 3 - stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - lngatorpsdelen 
Stiftelsen Samfond 4 - stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Hässleby,  
Kråkshultsdelen  
Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)  
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond  
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John och Erika Teschs stiftelse  
Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena Wickelius  
Donationsfond  
Stiftelsen Hilding Euren Johanssons minnesfond  
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond  
Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse  
Stiftelsen Grundskolans Samfond i Eksjö kommun  
Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond i Eksjö kommun  
Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond  
Borghild Ross Minnesfond Stiftelse  
Stiftelsen Wilhelm o Emilie Teschs Minne 
 
Årssammanställningarna har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

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

Beslutsunderlag  
Revisionsberättelse 2021, 2022-03-31 
 

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-05-19 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 76 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Tesch Minne 
2021 
Dnr KLK 2022/117 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningsberättelse för 2021 med tillhörande revisionsberättelse för stiftelsen 
Wilhelm och Emilie Teschs Minne, har upprättats. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningsberättelse med tillhörande revisionsberättelse för 2021 
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Kf § 77 Cykelväg - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/100 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-11-24. 

Ärendebeskrivning  
Madeleine Björklund framför i medborgarförslag 2022-04-12 en önskan om att 
det byggs en cykelväg mellan Eksjö och Hult. 

Detta skulle främja miljön, hälsan samt plånboken! 

Nuvarande väg är alldeles för otäck att cykla på för att jag och många andra ska 
välja cykeln till jobbet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Madeleine Björklund 2022-04-12 
      

Utdrag:  
Madeleine Björklund 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 78 Ge oss naturen tillbaka i Eksjö kommun 
och i Eksjö stad - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/113 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-11-24. 

Ärendebeskrivning  
Per-Ola Turesson framför i medborgarförslag 2022-04-18 följande.  

När Eksjö Kommun fortsätter att bygga på åkermark, trotts kommuninvånarnas 
protester och att det står i Eksjö Miljöpolicy att "Jordbruksmark är en unik och 
oersättlig resurs". Nu är det dags för ledningen att tänka om och lyssna på vad 
invånarna vill skapa.  

Per-Ola Turesson kan bara hoppas att många i kommunledningen såg ett TV 
program från Danmark och kommunen Hjörring " Ge oss naturen tillbaka" på 
Jylland, som sändes i några avsnitt.  

Man lyckades där med att öka den biologiska mångfalden med enkla åtgärder med 
hjälp av kommun, företagare, biologer och privatpersoner.  

I projektet deltog även Frank Erichsen, känd som 100 procent bonde.  

Kommunen minskade drastiskt sina arealer av klippta gräsmattor, till förmån för 
ängens alla naturliga växter och insekter.  

Privatpersoner ställde upp med att göra samma sak i sina egna villaträdgårdar; att 
odla grönsaker och inhemska blomster, i stället för klippta gräsytor. Resultatet 
blev att många utrotningshotade arter repade sig till förmån för pollineringen och 
mångfald.  

Projektet ledde till en gemensam framtidssyn på hur miljöarbetet kan bedrivas i en 
aktiv kommun, där invånarna får ta del i planeringen.  

Per-Ola Turesson medborgarförslag är att det är dags för " Ge oss naturen tillbaka 
" i Eksjö kommun och Eksjö Stad 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Per-Ola Turesson 2022-04-18 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Kf § 79 Justerad höjning av renhållningstaxan 
2022 
Dnr KLK 2021/221 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Eksjö Energi AB har 2021-12-08 beslutat att godkänna en justering 
av renhållningstaxan med en höjning på ytterligare 3,5 procent till totalt 6 procent,  

att höjningen ska gälla från och med 1 mars 2022.  

Jurist ska kontaktas för att kontrollera när beslutet vinner laga kraft.  

Beslutsunderlag  
Eksjö Energi AB beslut 2021-12-08 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 80 Avsägelse av uppdrag - Alexandra Åhlfeldt 
(SD) 
Dnr KLK 2022/123 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Alexandra Åhlfeldt (SD),  
 
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Alexandra Åhlfeldt. 

Ärendebeskrivning  
Alexandra Åhlfeldt (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Alexandra Åhlfeldt, 2022-05-01 
      

Utdrag:  
Alexandra Åhlfeldt 
Länsstyrelsen 
HR-avdelningen 
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Kf § 81 Biokol - motion 
Dnr KLK 2022/131 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-11-24.  

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion 
2022-05-15 följande.  

Att använda biokol i stället för konstgödning är något som allt fler ser som ett 
framtida alternativ. Detta skulle samtidigt kunna vara en lösning på vår tids 
koldioxidutsläpp och klimatproblem. 

Det var länge ett mysterium hur de näringsfattiga jordarna i Amazonas djungler 
kunde ha försörjt en tämligen stor befolkning. Forskare har kommit fram till att 
det berodde på att man berikade jorden med biokol. Terra preta, den svarta 
jorden, är ett begrepp som har sitt ursprung i tillverkning av biokol. Tekniken 
användes av indianerna för mer än tusen år sedan i Amazonas. De tillsatte 
systematiskt kol till sina jordar och gjorde den därmed extremt bördig.  

Biokol är ett utmärkt jordförbättringsmedel som kan tillföras såväl jordbruksmark 
som trädgårdsjord. Den håller jorden fuktig och förhindrar att näringsämnen 
läcker ut till vattendragen.  

Tekniken kring biokol är att omvandla organiskt material som ris, kvistar, grenar 
med mera till biokol via pyrolys. Denna process bygger på att förbränningen sker i 
en syrefattig miljö. I en biokolsanläggning skulle avfall från skogen, parker och 
trädgårdar kunna omvandlas till biokol och samtidigt bli ett värmetillskott till 
kommunens fjärrvärmeanläggning.  

Alternativet till att framställa biokol av biologiskt avfall är antingen förbränning 
eller kompostering. Vid förbränning återgår kolet till koldioxid och vid 
kompostering bildas, förutom jord, även en viss mängd metan som är en mycket 
kraftfull växthusgas. En produktionsanläggning av biokol skulle därför kunna bli 
ett bidrag till att göra kommunen fossilfri (koldioxidneutral). 

För varje ton biokol som produceras tas cirka 3,7 ton koldioxid från atmosfären 
för att i stället bindas i marken och återgår inte inom de närmaste årtusendena. 
Halveringstiden för biokol är mellan 1000 och 6000 år enligt olika uppgifter. 
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För att minska klimatutsläppen ger Naturvårdsverket under 2022 och fram till 
2026 stöd via Klimatklivet för framställning och användning av biokol.  

Miljöpartiet yrkar därför att  

- Eksjö kommun ger Eksjö Energi i uppdrag att undersöka möjligheten att 
anlägga en biokolproduktion i anslutning till fjärrvärmeverket. Om 
avfallsmängden i vår kommun är för liten för att få lönsamhet med enbart 
vårt eget biologiska avfall, borde det vara möjligt att samarbeta med andra 
höglandskommuner för att få till en effektiv anläggning. 

Beslutsunderlag  
Motion från Miljöpartiet de gröna 2022-05-15 
      

Utdrag:  
Lea Petersson 
Eva Ekenberg 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 82 Anmälningsärende - förlängd svarstid 
motion 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera information. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktiges presidium har 2022-05-05 beslutat att medge förlängd 
svarstid till 14 juni 2022 för motionen Utvärdering av beslut tagna under 
pandemin för kommunens verksamheter och dess invånare.  

Beslutsunderlag  
Kfp beslut 2022-05-05 
      

Utdrag:  
Vänsterpartiet Johan Ragnarsson 
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