
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-03-19

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Olsbergs Arena kl. 18:00-21.00

Beslutande
Ledamöter Ingbritt Martinsson (C), ordförande

Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för GunBritt Henning (S)
Sebastian Hörlin (S)
Lennart Nilsson (C)
Tomas Erazim (M)
Ulf Svensson (SD)
Johan Starck (S)
Mattias Ingeson (KD) förhindrad. Ersättare saknas. 
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för 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) förhindrad. Ersättare saknas.
Kjell Axell (S
Lea Peterson (MP) 
Bo Ljung (KD) förhindrad. Ersättare saknas. 
Maria Havskog (C)
Christina Bladh (S) 
Mats Svensson (SD) 
Stig Axelsson (S)
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Bertil Granman (S)
Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD)
Magnus Berglund (KD)
Ami Fagrell (V) förhindrad. Ersättare saknas.   
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
SvenInge Ågren (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
Ingrid Ottosson (S)
Jes Suhr (M)
Urban Svensson (SD) 
Magnus Alm (L) tjänstgörande ersättare för Micael Carlsson (L)
Sandra Mulaomerovic (C) förhindrad. Ersättare saknas. 
Roddy Brun (KD)
Eva Ekenberg (MP) 
Kristina Carlo (M)
Mikael Andreasson (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Alexandra Åhlfeldt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD)
Verniza Gazibara (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)
Lars Ugarph (M) 
Jan Nilsson (C)
Jürgen Beck (V) förhindrad. Ersättare saknas. 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Mats Danielsson (M)
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande 

Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef
 

Övriga Karin Elardt, Kommunrevisionen 
Andreas Brantgården, vd AB Eksjö Industribyggnader, Skruven Fastighetsbolag i 
Mariannelund AB, § 50 
John Petersson, vd Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB, Eksjö Energi Elit AB, § 50
Lennart Nilsson, ordförande Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB, 
Eksjö Energi Elit AB, § 50
Emeli Olaison, ordförande,  Eksjö Kommunfastigheter AB, 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB, § 50
Sven-Olof Klasson, vd Eksjöbostäder AB, § 50 

Utses att justera Marie-Louise Gunnarsson (M) och Stig Axelsson (S)

Justeringens plats  2020-03-27 kl. 10.00 Paragrafer 48-72
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Anneli Gustafsson

Ordförande   ……………………………………………
Ingbritt Martinsson

Justerande   …………………………………………….    …………………………………………….
Marie-Louise Gunnarsson                    Stig Axelsson 

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-03-19

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-03-27 Datum då anslag 2020-04-17
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anneli Gustafsson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 Allmänhetens frågestund 6

§ 49 Information från helägda bolag 7

§ 50 Årsredovisning med revisionsberättelser för kommunens hel- och 
delägda bolag

2020/71 8

§ 51 Information om kommunens årsredovisning 2019 9

§ 52 Resultatutredning med förslag till avsättning till 
resultatutjämningsreserv och prognos för återställande av tidigare 
års negativa balanskravsresultat

2020/19 10 
- 
12

§ 53 Bokslut 2019 - överföring av avvikelser i driftbudget och 
återstående anslag investeringsbudget

2020/19 13 
- 
15

§ 54 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - 
revidering

2020/41 16

§ 55 Borgensavgifter från kommunens helägda bolag 2020/13 17 
- 
18

§ 56 Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest

2020/34 19 
- 
20

§ 57 Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB 2020/44 21

§ 58 Internationell policy - uppdatering 2019/433 22 
- 
23

§ 59 Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1 2020/37 24

§ 60 Gatubelysning på cykelväg - medborgarförslag 2019/331 25

§ 61 Affischtavlor på Norra och Södra Storgatan och Stora Torget i 
Eksjö - medborgarförslag

2020/48 26

§ 62 Skapa en viltpark i Ingatorp av viltparken, med plats för alla - 
medborgarförslag

2020/61 27

§ 63 Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled - medborgarförslag 2020/62 28

§ 64 Förbifart för lastbilar och tung trafik genom Ingatorps centrum 2020/63 29

§ 65 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2019/259 30

Valärenden

§ 66 Val av ersättare i krisledningsnämnden efter Göran Augustsson 
(SD)  - korrigering av beslut

2020/29 31

§ 67 Val av ledamot i kommunrevisionen efter Joakim Nord (V) 2020/49 32

§ 68 Val av styrelse till MA Industrifastigheter AB 2020/75 33

§ 69 Val av 1 lekmannarevisor och en ersättare i MA Industrifastigheter 
AB

2020/82 34

§ 70 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Göran 
Augustsson (SD)

2020/29 35
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lulu Andersen (SD) 2020/24 36

§ 72 Anmälningsärende 37
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 48 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 49 Information från helägda bolag
Beslut 
Inga beslut fattas. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande i kommunens helägda bolag informerar om verksamheten 2019.

Vid dagens sammanträde lämnas information av ordförande/vd i respektive 
bolag; 

AB Eksjö Industribyggnader – Andreas Brantgården, vd

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB – Andreas Brantgården, vd

Eksjö Energi AB – John Petersson, vd - Lennart Nilsson, ordförande

Eksjö Elnät AB  - John Petersson, vd - Lennart Nilsson, ordförande

Eksjö Energi Elit AB - John Petersson, vd - Lennart Nilsson, ordförande

Eksjö Kommunfastigheter AB – Emeli Olaison, ordförande

Byggnadsfirma Stridh & Son AB – Emeli Olaison, ordförande

Eksjöbostäder AB – Sven-Olof Klasson, vd

Eksjö Stadshus AB – Markus Kyllenbeck, ordförande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 50 Årsredovisning med revisionsberättelser 
för kommunens hel- och delägda bolag
Dnr KLK 2020/71

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 samt

att ge ombuden i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna resultat- och 
balansräkningar och bevilja styrelse och vd i respektive bolag ansvarsfrihet. 

Stig Axelsson (S), Ingegerd Axell (S), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson 
(M), Bertil Granman (S), Anders Gustafsson (M), Lennart Gustavsson (S), Maria 
Havskog (C),  Sebastian Hörlin (S), Birgitta Johanson (S), Erling Johansson (C), 
Kristina Carlo (M), Markus Kyllenbeck (M) Julia Liderfelt (C), Lennart Nilsson 
(C), Lea Petersson (MP), Annelie Sjöberg (M), Johan Starck (S), Jes Suhr (M), Ulf 
Svensson (SD), Urban Svensson (SD), Lars Ugarph (M) och SvenInge Ågren 
deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningar har upprättats vid respektive bolag i koncernen Eksjö Stadshus 
AB. Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB, 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter 
AB, Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit 
AB, AB Eksjö Industribyggnader, Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB 
och de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB och Itolv AB. Därefter har 
även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen.

Koncernens resultat efter skatt var 10,6 mnkr (38,6 mnkr 2018) och soliditeten 
har sjunkit från 21,2 procent 2018 till  20 procent 2019.

Beslutsunderlag 
ESAB beslut 2020-03-10
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-17
Årsredovisning och koncernredovisning för Eksjö Stadshus AB 2019 
Årsredovisning Eksjö Energi AB, Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB 2019
Årsredovisning Eksjöbostäder AB 2019 
Årsredovisning Eksjö Kommunfastigheter AB 2019 
Årsredovisning Eksjö Industribyggnader 2019 
Årsredovisning Byggnadsfirma Stridh & Son AB 2019 
Årsredovisning Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 51 Information om kommunens 
årsredovisning 2019
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommunkoncern redovisar 2019 ett positivt resultat om 34 mnkr, varav 
kommunen redovisar ett positivt resultat om 23,2 mnkr. Att kommunens resultat 
var positivt är viktigt, då resultatet varit negativt de senaste två åren. Budgeterat 
resultat för 2019 var 27 mnkr, vilket inte helt nådde upp till budget utan medförde 
en avvikelse på 3,8 mnkr. Bolagens resultat var lägre än de senaste årens.

Sektorerna har överskridit sina budgetramar med 13,4 mnkr, kostnaden för 
pensioner är också högre än budget. Underskotten vägs delvis upp av bättre utfall 
från skatteintäkter och bidrag.

Positivt är att nettokostnadernas utveckling i kommunen varit lägre än 
skatteintäkternas utveckling, något som varit nödvändigt för att vända tidigare års 
negativa resultat.

Av de finansiella målen uppnås hälften, investeringarna är självfinansierade och 
finansiellt sparande om 5 mnkr uppnås med ett positivt kassaflöde.

Årets resultat är positivt men når inte helt upp till budgeterat resultat. Även 
soliditeten förbättras från 56,9 till 59,5 procent, men når inte upp till budgeterad 
60,5 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen (pensionsskuld) förbättras 
från -5,25 procent till -0,03 procent. Soliditeten för kommunkoncernen minskar 
något, från 31,9 till 31,4 procent.

Ärendet återkommer till kommunfullmäktige 2020-04-23 som då formellt 
behandlar årsredovisningen.

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019, Eksjö kommun

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 52 Resultatutredning med förslag till 
avsättning till resultatutjämningsreserv och 
prognos för återställande av tidigare års negativa 
balanskravsresultat
Dnr KLK 2020/19

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att nyttja hela det positiva balanskravsresultatet 2019 om 23,2 mnkr för 
återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat och inte avsätta något av 
resultatet till resultatutjämningsreserv,

att notera att återställande av negativt balanskravsresultat från 2017 och 2018 med 
2019 års resultat och med budgeterade resultat för 2020 och 2021 kommer att nås 
inom lagstadgad tid.

Ärendebeskrivning 
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR. Vid 
negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa 
underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 11 kap. 12 § KL. 

Under åren 2013-2016 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av 
överskottet som överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Den totala 
avsättningen till resultatutjämningsreserven uppgår till 19,2 mnkr, vilket efter 
bokslut 2016 var maximal resultatutjämningsreserv i enlighet med 
kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning och motsvarade 2 
procent av skatteintäkter och bidrag inklusive resultatutjämningsreserv.

2017 och 2018 var balanskravsresultatet negativt och ingen avsättning kunde 
göras. Resultatutjämningsreserven kunde inte nyttjas i bokslut 2017 eller 2018 för 
att minska behovet av återställande av resultatet, då kriteriet för lågkonjunktur 
eller befolkningsminskning inte uppfylldes.

Resultatutredningen 2019 redovisas:
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019 2018 2017
Årets resultat 23,2 -9,8 -25,9
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring anläggningstillgångar 0,0 -2,1 -0,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23,2 -12,0 -26,3
Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat 23,2 -12,0 -26,3

Ackumulerad RUR -19,2 -19,2 -19,2
Max RUR (2% av skatteintäkter och bidrag) -21,7 -20,7 -19,8

Soliditeten inklusive pensionsskuld är i 2019 års bokslut -0,03 procent, alltså nära 
noll, men fortfarande negativ. Då finns möjlighet att avsätta den del av resultatet 
som överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag till resultatutjämningsreserv, 
vilket är 1,5 mnkr. Då återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat 
fortfarande pågår, föreslås att hela det positiva balanskravsresultatet 2019 istället 
används till att återställa tidigare års negativa balanskravsresultat och att ingen 
avsättning görs till resultatutjämningsreserv 2019.

Den av kommunfullmäktige fastställda planen för återställande av negativt 
balanskravsresultat från 2017 och 2018 var:

Planerat återställande inom 3 år
Årets 
resultat

Balanskravs-
resultat 2019 2020 2021 Totalt 

Ej återställda resultat
från 2017 -25,9 -26,3 26,3 0 26,3
från 2018 -9,8 -12,0 0,7 11,3 0 12,0
Totalt att återställa -38,3 27,0 11,3 0,0 38,3

16,3 28,3 44,6
27,0 27,6 28,3 82,9

Resultat utöver återställande 
Totalt  budgeterat resultat

Med utfallet 2019 och den av kommunfullmäktige i oktober 2019 fastställda 
budgeten för 2020-2021, blir planerat återställande enligt följande:

Utfall
Balanskravs-
resultat 2019 2020 2021 Totalt 

Ej återställda resultat
från 2017 -26,3 23,2 3,1 26,3
från 2018 -12,0 0,0 12,0 0 12,0

Totalt att återställa -38,3 23,2 15,1 0,0 38,3
14,9 27,0 41,9

23,2 30,0 27,0 80,2
Resultat utöver återställande 

Totalt resultat

Budget
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av 2017 års underskott kvarstår 3,1 mnkr och det måste återställas senast 2020, då 
3 år gått från dess att underskottet uppstod.

Om budgeterat resultat om 30 mnkr 2020 uppnås, kan de återstående 3,1 mnkr 
från 2017 samt de 12 mnkr i underskott från 2018 återställas, samtidigt som det 
finns en marginal på 14,9 mnkr. Underskottet från 2018 ska senast återställas år 
2021 och då finns ytterligare marginal om 27 mnkr.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-17 
Resultatutredning, återställande av balanskravsresultat och avsättning till RUR, 
tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-02-16

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 53 Bokslut 2019 - överföring av avvikelser i 
driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget
Dnr KLK 2020/19

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att av kommunledningskontorets resultat överföra netto 2 067 tkr, vilket medför 
maximal resultatfond om 3 471 tkr för kommunledningskontoret

att överföra övriga avvikelser i driftbudget till resultatfond

att skriva av 252 tkr av överförmyndarens resultatfond i enlighet med av 
kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22 då överförmyndaren uppnått 
budgetbalans 2019

att om överförmyndarnämnden uppnår budgetbalans 2020, skrivs den negativa 
resultatfonden ned med 252 tkr per år, dock längst till dess resultatfonden inte 
längre är negativ

att, om den politiska verksamheten uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 27 tkr 
ned av den negativa resultatfonden per år, dock längst till dess att resultatfonden 
inte längre är negativ 

att om samhällsbyggnadssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 65 tkr 
ned av den negativa resultatfonden per år, dock längst till dessatt resultatfonden 
inte längre är negativ 

att om barn- och utbildningssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs den 
negativa resultatfonden ned med 10 172 tkr per år, dock längst till dess 
resultatfonden inte längre är negativ

att om sociala sektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs den negativa 
resultatfonden ned med 21 787 tkr per år, dock längst till dess att resultatfonden 
inte längre är negativ

att om tillväxt- och utvecklingssektorn uppnår budgetbalans 2020-2022, skrivs 
den negativa resultatfonden ned med 102 tkr per år, dock längst till dess att 
resultatfonden inte längre är negativ

att 2020 tilläggsbudgetera 22 998 tkr av återstående investeringsbudget 2019 med 
fördelning enligt följande:
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret + 4 600 tkr

Samhällsbyggnadssektorn + 7 242 tkr

Barn- och utbildningssektorn + 3 012 tkr 

Sociala sektorn + 5 182 tkr

Tillväxt- och utvecklingssektorn + 2 962 tkr

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommuns resultat för 2019 är +23,2 mnkr, vilket är en avvikelse med 3,8 
mnkr från det budgeterade resultatet på 27,0 mnkr.

Årets resultat motsvarar +2,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är lägre 
än det resultatmål om +2,5 procent som budgeterades för 2019.

Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för netto 1 042,2 mnkr, vilket 
är 13,4 mnkr mer än budgeterat (inklusive resultatfond). 
Kostnaden för pensioner har överskridit budget med 9,1 mnkr. 
Sektorernas och pensionskostnadernas budgetunderskott vägs upp av att:

 Anslag för kapitalkostnader ger ett överskott på 5,4 mnkr
 Outlagt anslag för personal ger överskott på 2,1 mnkr 
 Övriga outlagda anslag under kommunstyrelsen ger ett överskott på 4,4 

mnkr, varav 3,4 mnkr är ombudgeterade anslag för kompensation för 
lärarlönelyft, som statsbidrag istället utgått för.

 finansiella intäkter/ränta pensioner lämnar ett överskott om 2,2 mnkr mot 
budget

 Skatteintäkter och bidrag gör ett överskott mot budget på 11,7 mnkr

Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som 
begärs överförd till resultatfond. Avvikelserna analyseras i samråd med 
ekonomiavdelningen, som upprättar förslag till bokslutsberedningen om 
överföring. Kommunfullmäktige beslutar om överföringen. Det är sektorns totala 
avvikelse som regleras, inte enskilda verksamheters resultat.
Huvudregeln är att över-/underskott förs till sektorns resultatfond. Underskott 
ska täckas de kommande 3 åren. Sektorns resultatfond är begränsad till 5 procent 
av sektorns bruttobudget. 

Om en sektor har negativ resultatfond ett år, ska belopp motsvarande en tredjedel 
av det årets negativa resultatfond beviljas som avskrivning de kommande 3 åren, 
om sektorn uppnår budgetbalans, dock längst till dess att sektorns resultatfond 
inte längre är negativ. 

Avsteg från reglerna till resultatfond och maxbelopp ska alltid motiveras.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har 2020-03-03 beslutat

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys gällande kostnader och 
intäkter för vuxenutbildningarna för 2019 samt ta fram en handlingsplan för 
budget i balans för 2020,

att redovisning av uppdragen ska ske till kommunstyrelsen 31 mars 2020, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i oktober, utreda och 
föreslå förändringar i resultatfondssystemet för att systemet på bästa sätt ska ge 
incitament i verksamheterna för god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-17
Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag till hantering av resultat i 
bokslut 2019
Resultatöverföring, tabeller
Text och ekonomitabell till årsredovisning från sektorerna 
Förslag på hantering av resultat från sektorerna

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 54 Finanspolicy för Eksjö kommun och dess 
helägda bolag - revidering
Dnr KLK 2020/41

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag ändras under punkt 5 
Borgen enligt redovisat förslag.

Ärendebeskrivning 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
till de kommunala bolagen hanteras som en borgensram.

Då borgensavgifterna för kommunens helägda bolag behöver justeras, behöver 
även Finanspolicyn revideras enligt följande. 

För nyttjad borgen utgår borgensavgift per bolag (procent):

Eksjö Energi AB 0,53 

AB Eksjö Industribyggnader 0,49 

Eksjöbostäder AB 0,49 

Byggnadsfirma Stridh och Son AB 0,49 

Eksjö Kommunfastigheter AB 0,64 

Eksjö Stadshus AB 0,29 

Avgiften beräknas på utestående skuld per den 31 december året före respektive 
30 juni innevarande år, och faktureras kvartalsvis.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, 2020-02-12
Förslag till förändring i Finanspolicyn

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 55 Borgensavgifter från kommunens helägda 
bolag
Dnr KLK 2020/13

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att från och med 2020-07-01 ta ut följande borgensavgift av respektive bolag för 
nyttjad borgen (procent):

Eksjö Energi AB 0,53 
AB Eksjö Industribyggnader 0,49 
Eksjöbostäder AB 0,49 
Byggnadsfirma Stridh och son AB 0,49 
Eksjö kommunfastigheter AB 0,64 
Eksjö Stadshus AB 0,29 

att borgensavgift beräknas på nyttjad borgen per 30 juni samt 31 december och 
faktureras kvartalsvis.

Ärendebeskrivning 
Kommunal borgen lämnas till helägda kommunala bolag, vilket gör att bolagen får 
förmånligare räntor när de lånar än om de lånat utan kommunal borgen. För att 
det ska vara konkurrensneutralt tar kommunen ut en borgensavgift. Den måste 
vara marknadsmässig. Är den för hög kan den ses som otillåten överföring av 
vinstmedel, är den för låg kan den anses subventionera bolagets finansiering på ett 
otillåtet sätt.

Marknadsmässig borgensavgift kan man få fram genom att vid varje upplåning 
fråga kreditgivare vad de skulle lånat ut till för ränta om kommunal borgen inte 
fanns, och ställa mot den faktiska räntan. Det är dock svårt att motivera 
kreditgivare att lämna den uppgiften. Koncernens samtliga lån finns i 
Kommuninvest. För att kommunala bolag ska kunna låna där, krävs att 
kommunen är medlem, och att kommunal borgen finns. Kommuninvest lämnar 
inga andra ränteuppgifter. Bankerna, som inte  erbjuder lika förmånliga villkor 
som Kommuninvest, är inte heller intresserade av att räkna på fiktiva villkor för 
låneupphandlingar de inte kommer att ta hem.    

Eksjö kommun tar ut en borgensavgift om 0,4 procent av nyttjad borgen för alla 
helägda kommunala bolag. Senaste förändringen gjordes av kommunfullmäktige 
2009-06-11, då borgensavgiften höjdes från 0,3 till 0,4 procent. Bedömningen som 
då gjordes, och som har gjorts därefter, har varit jämförelser med länets 
kommuner. Vid jämförelse i länet ligger borgensavgiften mellan 0,3-0,5 procent.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att få en mer marknadsmässig bedömning har en analys upphandlats av 
Söderberg & Partners. 

Utifrån modellen skulle borgensavgiften för alla bolag, utom för Eksjö Stadshus 
AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB, öka mot dagens borgensavgift. Nedan 
visas nuvarande och förändrad borgensavgift per bolag, utifrån den borgen som 
nyttjades per 2019-12-31. 

0,40%

Borgens
ram, 

mnkr
Lån, 

mnkr

Nuvarande 
borgens-

avgift, 
mnkr Procent mnkr Diff%

Diff helår    
mnkr

Eksjö Energi AB 450,0 325,1 1,3 0,53% 1,7 0,13% 0,4

AB Eksjö Industribyggnader 114,0 103,5 0,4 0,49% 0,5 0,09% 0,1

Eksjöbostäder AB 320,0 317,0 1,3 0,49% 1,6 0,09% 0,3

Byggnadsfirma Stridh och son AB 40,0 0,0 0,0 0,21% 0,0 -0,19% 0,0

Eksjö kommunfastigheter AB 398,6 295,7 1,2 0,64% 1,9 0,24% 0,7

Eksjö Stadshus AB 50,0 45,4 0,2 0,29% 0,1 -0,11% 0,0

TOTALT BORGENSÅTAGANDE, mnkr 1 086,7 4,3 5,8 1,5

Borgen S&P utredning

Då Byggnadsfirma Stridh och Son AB vid analystillfället 2018-2019 inte hade 
några lån, och på grund av utbetald försäkringsersättning en mycket god 
balansräkning, gav modellen bolaget en låg borgensavgift som inte är rimlig för 
kommande år. En uppskattad rimlig borgensavgift för Byggnadsfirma Stridh och 
Son AB är densamma som för Eksjöbostäder AB, då de bedriver samma typ av 
verksamhet. 

 Utredningens borgensavgifter, förutom för Byggnadsfirma Stridh och Son 
AB som föreslås till 0,49 procent, föreslås gälla från och med 2020-07-01, 
på nyttjad borgen per 2020-06-30. 

 Framåt föreslås att borgensavgift tas ut på nyttjad borgen per 31december 
och per 30 juni, vilken faktureras kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, 2020-02-10
Analys av borgensavgifter från Söderberg och Partners november 2019 

Utdrag: 
Respektive bolag
Ekonomiavdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 56 Borgensförbindelse, regressavtal och 
garantiavtal med Kommuninvest
Dnr KLK 2020/34

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Eksjö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 oktober 
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Eksjö kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Eksjö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer

att Eksjö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eksjö kommun 
den 20 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.

att Eksjö kommun bekräftar att garantiavtalet, undertecknat av Eksjö kommun  
den 20 juli 2011 vari Eksjö kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande och Karin Höljfors, 
ekonomichef, att för Eksjö kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB, vilket gör att 
kommunen och dess helägda bolag kan låna av Kommuninvest. Alla medlemmar 
har ingått solidariskt borgensansvar, vilket innebär att om Kommuninvest inte 
betalar till sina kreditgivare kan dessa begära att vilken som helst av kommunerna 
betalar.  

Det finns vidare ett regressavtal som innebär att den kommun som betalat 
Kommuninvests skulder kan kräva de andra kommunerna på sina andelar av 
skulden. Det finns också ett garantiavtal som reglerar medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 

Borgensåtagande är endast giltigt i tio år från åtagandet ingicks. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det gäller även regressavtalet och garantiavtalet som kommunfullmäktige alltså 
behöver bekräfta att de gäller även fortsättningsvis. Dessa tre avtal är avgörande 
för medlemskap i Kommuninvest. 

Kommuninvest har skickat ut förslag till beslutsformulering till samtliga 
medlemmar att besluta om i region- eller kommunfullmäktige, för att 
förlängningen ska vara giltig.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-02-10
Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB 2020-01-16 
Kf beslut 2002-08-22 § 79 - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening  
Kf beslut 2011-06-16 § 219 - Reviderade avtal med Kommuninvest i Sverige AB 
angående regress och derivat
Avtal om Regress
Avtal om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 57 Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB
Dnr KLK 2020/44

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att Itolv AB återköper Leif Sundsviks andel i bolaget, som är 30 
procent av bolagets aktier. 

Ärendebeskrivning 
Peab AB, AB Eksjö Industribyggnader och Leif Sundsvik bildade 1995 
tillsammans bolaget Itolv AB, där Peab AB och AB Eksjö Industribyggnader 
vardera ägde 35 procent, och Leif Sundsvik 30 procent av aktierna. 

Eksjö Stadshus AB övertog från och med 2013 AB Eksjö Industribyggnaders aktier.

Leif Sundsvik önskar nu avyttra sin andel i bolaget. Ägarparterna föreslår att de 30 
procent av bolagets aktier som ägs av Leif Sundsvik, köps av Itolv AB. Aktierna 
kommer i samband med köpet att elimineras. 

Målsättningen som ägarna har, är att bolaget inom tre år åter ska ha tre delägare. 
När det blir aktuellt med en ny, tredje ägare, nyemitteras aktier i bolaget. 

Bolaget kommer, om kommunfullmäktige godkänner det, att köpa aktierna i två 
steg; först köps 20 procent av aktierna och avtal sluts om option för bolaget att 
inom tre år, senast vid bolagsstämman 2023, köpa resterande 10 procent av 
aktierna. Bolaget kommer i enlighet med aktieägaravtalet, att köpa aktierna till 80 
procent av den värdering av bolaget, som gjorts av revisorn. 

Finansiering av köpet görs av bolaget Itolv AB och ingen ytterligare finansiering 
krävs av Itolv AB:s ägare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-02-14

Utdrag: 
Itolv AB
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Kf § 58 Internationell policy - uppdatering
Dnr KLK 2019/433

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med föreslagna ändringar anta Internationell policy. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-19 att bordlägga ärendet på grund 
av ofullständigt beslutsunderlag. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-03 att avsluta Internationella rådet 
och att arbetsuppgifterna skulle flyttas till tjänstepersoner inom tillväxt- och 
utvecklingssektorn och till politiker i tillväxt- och utvecklingsnämnden.  

Syftet med den internationella policyn är att ge ansvarsfördelning och 
inriktning för hur det internationella arbetet ska bedrivas, samt ge underlag 
för prioriteringar inom verksamheten. Policyn är kommunövergripande och 
utgör grunden för det internationella arbetet i samtliga nämnder och i 
förvaltningen.

Policyn syftar vidare till att få en god förankring, gemensamt synsätt och 
struktur i arbetet med internationella frågor.

Målet med kommunens internationella arbete är att

- ge alla medborgare, särskilt våra barn och ungdomar, ökad 
förståelse och kunskap om människor från andra länder, deras 
kultur och levnadsförhållanden,

- vara ett led i demokratiutveckling,
- bidra till kommunens egen utveckling genom att stimulera 

föreningar, skolor, medarbetare och verksamheter till 
erfarenhetsutbyten, med utgångspunkt i den av kommunen 
fastställda visionen.

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Sebastian Hörlin (S) att den internationella policyn ändras så att de första 
fyra orden i det andra stycket under rubriken Ansvar och organisation får 
följande lydelse; 

”Tillväxt- och utvecklingssektorn har uppdraget att bevaka alla internationella 
frågor inom kommunens verksamheter”. 
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Vidare föreslås att texten i sista stycket under samma rubrik ändras och 
får följande lydelse; 

”På tjänstemannanivå finns inom förvaltningen en person med ansvar att 
handlägga och bevaka de internationella frågorna, samt stödja sektorernas 
arbete och det arbete som sker i regi av föreningar eller nätverk”.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins ändringsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins 
ändringssyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-19
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2019-12-11
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, 2019-11-28 
Internationell policy för Eksjö kommun – nytt förslag 
Internationell policy för Eksjö kommun antagen 2018-02-22 

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 59 Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1
Dnr KLK 2020/37

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avyttra del av Kråkeberg 1:1 motsvarande ca 10 000 m2 till ett pris om 300 000 
kronor, enligt förslag till köpekontrakt.

Ärendebeskrivning 
Tre vänner Group AB vill köpa del av fastigheten Kråkeberg 1:1. Bolaget 
arrenderar området som omfattar ca 10 000 m2. Där bedriver man 
paintballverksamhet. Avsikten med förvärvet är att bolaget utöver 
paintballverksamheten, ska nyttja området som utgångspunkt för sin verksamhet 
med byggnation av lagerlokaler.

Aktuellt område ligger strax öster om Gyesjödeponin. Ytan om ca 10 000 m2 
utgörs av öppen hårdgjord yta. På platsen har det tidigare bedrivits 
minkuppfödning. Eksjö kommun har utfört markundersökning och provtagning, 
med anledning av tidigare verksamhet, men den har inte påvisat att det föreligger 
någon markförorening på området. 

Eksjö kommun har inte bedrivit någon verksamhet alls på området sedan 
minkfarmen upphörde, då den hårdgjorda ytan uteslutit exempelvis skogsbruk. 
Området är inte planlagt och därmed heller inte försörjt med kommunal 
infrastruktur såsom gator, vatten eller avlopp, vilket verksamheten själv 
ombesörjer med egna anläggningar. Utöver försäljning av området, upplåter Eksjö 
kommun på Kråkeberg 1:1 även servitut för att säkra utfartsrättighet till förmån 
för det överlåtna området..

Området bedöms som lämpligt att överlåta för att ge verksamheten möjlighet att 
utvecklas samt att verksamheten i sig bidrar till att Eksjö kommuns invånare och 
besökare kan erbjudas att utöva fritidsintressen i området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2020-02-06 
Förslag till kontrakt 

Utdrag: 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 60 Gatubelysning på cykelväg - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/331

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Linda Claésson framför i medborgarförslag 2019-09-30 att cykelvägen mellan 
Klosterstigen och Munkastigen helt saknar belysning och att det under höst- och 
vintermånaderna är så mörkt att man inte ser en halvmeter framför sig. Barn, 
vuxna och äldre går, springer och cyklar på denna cykelväg och risken är att något 
snart händer om det inte tillkommer belysning.

Gång- och cykelvägen som förslaget berör ligger inom fastigheten Morkullan 11 i 
Eksjö som ägs av föreningen Hsb Bostadsrättsförening Grevhagen i Eksjö. 
Frågor om förbättringar inom privata fastigheter hanteras av fastighetsägaren. 

Eksjö kommun har ansvar för det allmänna gång- och cykelnätet utmed 
Vetlandavägen och strax väster och söder om fastigheten Morkullan 11. 

Samhällsbyggnadssektorn ställer sig principiellt positiv till förslaget som förbättrar 
både tryggheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-02-19 
Medborgarförslag från Linda Claésson 2019-09-30
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11

Utdrag: 
Linda Claésson
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 61 Affischtavlor på Norra och Södra 
Storgatan och Stora Torget i Eksjö - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/48

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jens Östergaard, Bruzaholm, framför i medborgarförslag inkommet 2020-02-19 
att tre affischtavlor sätts upp på Norra och Södra Storgatan samt på Stora Torget i 
Eksjö. Förslagsvis skulle elever från gymnasiets bygg- och anläggningslinje kunna 
uppföra sådana. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jens Östergaard, 2020-02-19

Utdrag: 
Jens Östergaard
Kommunstyrelsen
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Kf § 62 Skapa en viltpark i Ingatorp av viltparken, 
med plats för alla - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/61

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jonatan Arvidsson, Ingatorp, framför i medborgarförslag 2020-03-03 att en 
viltpark borde skapas i Ingatorp med plats för alla. 

Förslagsställaren framför att det i centrala Ingatorp finns en park/viltpark som ägs 
av kommunen. I dagsläget ser området ut som en obebyggd tomt med sly och 
vildvuxet gräs. 

Ytan skulle väl lämpa sig som grönområde med lekplats och bänkar. Det skulle 
höja Ingatorp som bostadsort för nuvarande och kommande invånare. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Jonatan Arvidsson
Kommunstyrelsen
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Kf § 63 Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/62

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jonatan Arvidsson, Ingatorp, framför i medborgarförslag 2020-03-03 att Storgatan 
i Ingatorp borde göras om till huvudled. Under alla tider har Storgatan av bilister 
behandlats som en huvudled. Storgatan uppfyller förmodligen inte kriterierna för 
en huvudled.

När besökare i Ingatorp kör utifrån att Storgatan inte är en huvudled, skapas 
onödiga olyckstillbud. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Jonatan Arvidsson
Kommunstyrelsen
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Kf § 64 Förbifart för lastbilar och tung trafik 
genom Ingatorps centrum - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/63

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2020-09-24.

Ärendebeskrivning 
Jonatan Arvidsson, Ingatorp, framför i medborgarförslag 2020-03-03 att en 
förbifart för lastbilar och tung trafik för trafik kommande från Österbymovägen i 
Ingatorp borde tillskapas. 

På en av raksträckorna mellan Ingatorp och Hjältevad finns en anslutande 
väg/grusväg som kommer ut nordväst om Ingatorp. Om den skulle breddas 
något, skulle den kunna fungera som förbifart runt Ingatorp för att avlasta från 
tung trafik i samhället. Trafik som kommer nordöst ifrån (Rumskullavägen) har 
inte det bekymret, men trafiken från Österbymovägen utgör en trafikfara i 
centrala Ingatorp.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Jonatan Arvidsson
Kommunstyrelsen
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Kf § 65 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Dnr KLK 2019/259

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport.

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

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

Av rapporteringen framgår att 4 beslut inom äldreomsorgen och ett inom individ- 
och familjeomsorgen har verkställts först efter 4-5 månader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Socialberedningens beslut 2020-02-19 
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Kf § 66 Val av ersättare i krisledningsnämnden 
efter Göran Augustsson (SD)  - korrigering av 
beslut
Dnr KLK 2020/29

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i krisledningsnämnden efter Göran Augustsson (SD) utse 
Elisabeth Werner (SD) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige utsåg 2020-02-19 ersättare för Göran Augustsson (SD) i 
krisledningsnämnden. (SD) har kommit in med ny nominering. 

Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Ulf Svensson (SD) att Elisabeth Werner (SD) utses till ersättare för Göran 
Augustsson (SD). 

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-03-16

Utdrag: 
Elisabeth Werner
Krisledningsnämnden
HR-avdelningen
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Kf § 67 Val av ledamot i kommunrevisionen efter 
Joakim Nord (V)
Dnr KLK 2020/49

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot i kommunrevisionen efter Joakim Nord (V), utse Jan Pilefelt 
(V) till och med 2023-06-30.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2020-02-19 avsägelse från Joakim Nord (V).

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-03-16

Utdrag: 
Jan Pilefelt
Eksjö kommunrevision
HR-avdelningen
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Kf § 68 Val av styrelse till MA Industrifastigheter 
AB
Dnr KLK 2020/75

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter i MA Industrifastigheter AB från 2020-02-18 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023, utse

Jan Holmqvist 
Bengt Jacobsson
Ulla Hägg
Bo Bergvall 
Anders Pansell 

att till ersättare i MA Industrifastigheter AB från 2020-02-18 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023, utse

Lars Ugarph
Peter Lindholm
Erling Johansson
Lars Persson
Jan Hall 

att till ordförande utse Jan Holmqvist, och till vice ordförande utse Bengt 
Jacobsson. 

Ärendebeskrivning 
I och med att AB Eksjö Industribyggnader förvärvat samtliga aktier i MA 
Industrifastigheter AB per 2020-02-18, föreslås att styrelsen ska vara personunion 
med styrelsen för AB Eksjö Industribyggnader.

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-03-16

Utdrag: 
De valda
MA Industrifastigheter AB
HR-avdelningen

33



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 69 Val av 1 lekmannarevisor och en ersättare 
i MA Industrifastigheter AB
Dnr KLK 2020/82

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till lekmannarevisor i MA Industrifastigheter AB från 2020-02-18 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023, utse Stig Andersson (S), med ersättare Karin Elardt 
(M).

Ärendebeskrivning 
I och med att AB Eksjö Industribyggnader förvärvat samtliga aktier i MA 
Industrifastigheter AB per 2020-02-18, ska ny lekmannarevisor utses.

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-03-16

Utdrag: 
De valda
MA Industrifastigheter AB
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Kf § 70 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
efter Göran Augustsson (SD)
Dnr KLK 2020/29

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2020-02-20 avsägelsen från Göran Augustsson 
(SD). 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2020-03-18 att Claes Blomqvist (SD) har utsetts 
till ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2020-03-18 till 2022-10-14, 
samt att Adam Hasth (SD) för samma period har utsett till ny ersättare.

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2020-03-18

Utdrag: 
Claes Blomqvist
Adam Hasth
HR-avdelningen
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Kf § 71 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Lulu Andersen (SD)
Dnr KLK 2020/24

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2020-01-23 avsägelsen från Lulu Andersen (SD).

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2020-03-18 att Axel Augustsson (SD) har utsetts 
till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2020-03-18 till 2022-10-14.

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2020-03-18

Utdrag: 
Axel Augustsson
HR-avdelningen
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Kf § 72 Anmälningsärende
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att protokollet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämnden har trätt in och dess protokoll från 2020-03-17 ska anmälas 
till kommunfullmäktige.

37


	Kf förstasida 2020-03-19
	Allmänhetens frågestund
	Beslut Kf 2020-03-19
Allmänhetens frågestund

	Information från helägda bolag
	Beslut Kf 2020-03-19
Information från helägda bolag

	Årsredovisning med revisionsberättelser för kommunens hel- och delägda bolag
	Beslut Kf 2020-03-19
Årsredovisning med revisionsberättelser för kommunens hel- och delägda bolag

	Information om kommunens årsredovisning 2019
	Beslut Kf 2020-03-19
Information om kommunens årsredovisning 2019

	Resultatutredning med förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv och prognos för återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat
	Beslut Kf 2020-03-19
Resultatutredning med förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv och prognos för återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Bokslut 2019 - överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag investeringsbudget
	Beslut Kf 2020-03-19
Bokslut 2019 - överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag investeringsbudget
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - revidering
	Beslut Kf 2020-03-19
Finanspolicy för Eksjö kommun och dess helägda bolag - revidering

	Borgensavgifter från kommunens helägda bolag
	Beslut Kf 2020-03-19
Borgensavgifter från kommunens helägda bolag
	Sida 1
	Sida 2


	Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest 
	Beslut Kf 2020-03-19
Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest 
	Sida 1
	Sida 2


	Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB
	Beslut Kf 2020-03-19
Ändrade ägarförhållanden i Itolv AB

	Internationell policy - uppdatering
	Beslut Kf 2020-03-19
Internationell policy - uppdatering
	Sida 1
	Sida 2


	Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1
	Beslut Kf 2020-03-19
Marköverlåtelse del av Kråkeberg 1:1

	Gatubelysning på cykelväg - medborgarförslag 
	Beslut Kf 2020-03-19
Gatubelysning på cykelväg - medborgarförslag 

	Affischtavlor på Norra och Södra Storgatan och Stora Torget i Eksjö - medborgarförslag
	Beslut Kf 2020-03-19
Affischtavlor på Norra och Södra Storgatan och Stora Torget i Eksjö - medborgarförslag

	Skapa en viltpark i Ingatorp av viltparken, med plats för alla - medborgarförslag
	Beslut Kf 2020-03-19
Skapa en viltpark i Ingatorp av viltparken, med plats för alla - medborgarförslag

	Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled - medborgarförslag
	Beslut Kf 2020-03-19
Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled - medborgarförslag

	Förbifart för lastbilar och tung trafik genom Ingatorps centrum
	Beslut Kf 2020-03-19
Förbifart för lastbilar och tung trafik genom Ingatorps centrum - medborgarförslag

	Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
	Beslut Kf 2020-03-19
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

	Val av ersättare i krisledningsnämnden efter Göran Augustsson (SD)  - korrigering av beslut
	Beslut Kf 2020-03-19
Val av ersättare i krisledningsnämnden efter Göran Augustsson (SD)  - korrigering av beslut

	Val av ledamot i kommunrevisionen efter Joakim Nord (V)
	Beslut Kf 2020-03-19
Val av ledamot i kommunrevisionen efter Joakim Nord (V)

	Val av styrelse till MA Industrifastigheter AB
	Beslut Kf 2020-03-19
Val av styrelse till MA Industrifastigheter AB

	Val av 1 lekmannarevisor och en ersättare i MA Industrifastigheter AB
	Beslut Kf 2020-03-19
Val av 1 lekmannarevisor och en ersättare i MA Industrifastigheter AB

	Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Augustsson (SD)  
	Beslut Kf 2020-03-19
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Augustsson (SD)  

	Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lulu Andersen (SD)
	Beslut Kf 2020-03-19
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lulu Andersen (SD)

	Anmälningsärende
	Beslut Kf 2020-03-19
Anmälningsärende


