
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-04-23

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Olsbergs arena kl. 18:00-21.25

Beslutande
Ledamöter Mats Danielsson (M), ordförande

Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Ingbritt Martinsson (C)
GunBritt Henning (S)
Sebastian Hörlin (S)
SvenInge Ågren (C) tjänstgörande ersättare för 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), deltar ej
Birgitta Johansson (S)
Anders Gustafsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L), deltar ej
Kjell Axell (S)
Lea Peterson (MP) 
Bo Ljung (KD), deltar ej
Maria Havskog (C)
Christina Bladh (S), deltar ej 
Mats Svensson (SD), deltar ej
Stig Axelsson (S), deltar ej
Markus Kyllenbeck (M), tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Gunnarsson (M)
Bertil Granman (S)
Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD)
Magnus Berglund (KD)
Ami Fagrell (V), deltar ej   
Ulf Björlingson (M), deltar ej
Lars Aronsson (S), deltar ej
Stellan Johnsson (C), deltar ej
Ingrid Ottosson (S), deltar ej
Jes Suhr (M), deltar ej
Urban Svensson (SD), deltar ej 
Micael Carlsson (L)
Sandra Mulaomerovic (C), deltar ej
Roddy Brun (KD), deltar ej
Eva Ekenberg (MP), deltar ej 
Kristina Carlo (M), deltar ej
Mikael Andreasson (S, deltar ej
Tommy Ingvarsson (C), deltar ej
Claes Blomqvist (SD), deltar ej
Bo Bergvall (S), deltar ej
Lars Ugarph (M), deltar ej 
Jan Nilsson (C), deltar ej
Jürgen Beck (V), deltar ej
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Övriga närvarande 

Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande
Tord du Rietz, kommundirektör

Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen
Olle Sjöberg, kommunrevisionen

Utses att justera Maria Havskog (C) och Lea Petersson (MP)

Justeringens plats  2020-04-30, kl. 09.00 Paragrafer 73-90
och tid

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

Anneli Gustafsson

Ordförande   ……………………………………………
Mats Danielsson

Justerande   ………………………………………… …………………………………………
Maria Havskog Lea Petersson

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-04-23

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-04-30 Datum då anslag 2020-05-22
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anneli Gustafsson
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§ 73

§ 74

§ 75 2020/91

§ 76 2020/80

§ 77 2020/92

§ 78 2019/388

§ 79 2020/96

§ 80 2019/329

§ 81 2019/338

§ 82 2019/363

§ 83 2019/358

§ 84 2019/438

§ 85 2020/99

§ 86 2020/73

§ 87 2020/94

§ 88 2020/9

§ 89 2020/94

§ 90

Information med anledning av pågående pandemi, Covid-19 

Allmänhetens frågestund

Försäljning av samtliga aktier i Smålands Turism AB

Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, budgetdirektiv 

Finansrapport per 2019-12-31

Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö museum

Hälso- och sjukvård - avgift

Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - motion

Stadsbruk i Kvarnarp - medborgarförslag

Flytta en cykelväg - medborgarförslag

Upphandlingsärende Eksjöbostäder AB och Eksjö 
Kommunfastigheter AB
Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning
Deltagande på distans vid sammanträden i nämnder, beredningar, 
utskott, bolagsstyrelser och kommunstyrelse
Upprustning av allmänhetens parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag

Avsägelse av uppdrag - Maria Lund

Val av ny ledamot i stiftelsen Aschanska gården efter  Jonas 
Nilsson (S)
Val av ledamot i eksjö.nu efter Maria Lund

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 2020/111
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Kf § 73 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid-19
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 

Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) har partierna i fullmäktige gemensamt 
enats om att tillfälligt begränsa antalet ledamöter som deltar i eventuella 
omröstningar. Utöver detta deltar ytterligare ledamöter för att säkerställa att minst 
halva fullmäktige är samlat och på så vis beslutsmässigt. 

Utifrån överenskommelsen mellan partierna kan enstaka ledamöter därför komma 
att avstå från att lägga en röst i en eventuell omröstning under sammanträdet.

Kommundirektör Tord du Rietz informerar om att kommunen gått upp i 
stabsläge för att hantera pandemin. Kommunen har en stor beredskap för 
situationen. Sammanställningar och statistik förs på regional nivå, inte kommunal. 

Eksjö kommun, liksom övriga samhällsaktörer och myndigheter, har de senaste 
veckorna arbetat intensivt med att vidta åtgärder som dels minskar risken för 
smittspridning av covid-19, och dels hanterar konsekvenserna av 
smittspridningen. Alla anställda gör på olika sätt en stor och värdefull insats för 
våra invånare, föreningar och företag. 

De senaste dagarna har Folkhälsomyndigheten rapporterat om en så kallad 
”utplattning” av antal avlidna och av antal personer som intensivvårdas för covid-
19. Siffrorna kan leda till uppfattningen att vi kanske kan börja andas ut – men där 
är vi inte än. Det är fortfarande lika viktigt att vi fortsätter att följa de 
rekommendationer som finns. Om vi inte håller ut finns det en risk att läget 
snabbt förändras och smittan tar ny fart. 

Idag har vi en allmän spridning av covid-19 i Sverige. Det innebär att det med 
största sannolikhet finns smittade även i vår kommun. De allra flesta som blir 
smittade kommer dock inte veta om det är covid-19 eller någon annan sjukdom 
de har haft. En del smittade kommer kanske inte märka något alls. Därför gäller 
samma rekommendationer för alla – oavsett om man är sjuk eller inte. 

5



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 74 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Sara Löwgren, Eksjö ställer följande frågor; 

Hur tänker samtliga partier kring att öka Eksjös egen livsmedelsförsörjning? 

Är detta något partierna ser som viktigt för hållbarhet och beredskap och, om så 
är fallet, hur man kan tänkas utöka Eksjös livsmedelsförsörjning?

Lea Petersson (MP) 
Miljöpartiet ställer sig positiva till alla initiativ som på ett hållbart sätt kan öka 
Eksjö kommuns egen livsmedelsförsörjning.  

Med tidigare extremtorra somrar i minne, med vattenbrist och bränder som följd, 
och nu också Coronapandemin, får fler och fler upp ögonen för hur oerhört 
viktigt det är för oss, alltså inte bara globalt utan också här lokalt, att vi ser om vår 
egen livsmedelsförsörjning.                              

Miljöpartiet menar, precis som Jordbruksverket med flera gör, att A och O är att 
hålla kvar och långsiktigt odla den brukbara mark som fortfarande finns 
tillgänglig. Även till synes små obetydliga åkrar kommer än mer att vara viktiga 
framöver.  

Miljöpartiet anser att kommunen ska ta ansvar för en ökad beredskap och en mer 
hållbar lokal livsmedelsproduktion. Det skulle kunna ske bland annat genom att 
tillhandahålla lämplig mark och lokaler, ge administrativt stöd för småföretagande 
och stöd till att lokala producenter, så att de enklare ska få avsättning för sina 
lokalt producerade varor med mera.

Mattias Ingeson (KD):
Kristdemokraterna anser att Sveriges och Eksjös livsmedelsproduktion måste öka. 
Det är en av de viktigaste frågorna man kan arbeta med politiskt just nu. Det är 
inte någon gång i framtiden, utan det är Nu. 

I coronakrisens spår har man kunnat se att butikshyllor gapar tomma. Enligt 
uppgift är Sverige bara självförsörjande på socker, morötter och vetemjöl.

För tre år sedan antog Sveriges riksdag en ny livsmedelsstrategi för ökad svensk 
matproduktion, med ambitiösa mål. Livsmedelsverket har i förordning fått 
uppdrag att skapa förutsättningar för eget företagande inom livsmedelssektorn. 
Kristdemokraternas syn på det är att det går lite si och så. 

 Istället för en massa pragmatiska samarbeten och nya initiativ med lösningsfokus, 
dyker det upp en massa regler, avgifter och krav på livsmedelsproducenter – det 
blir mer byråkrati. För att få fart på den beslutade livsmedelsstrategin, har 
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Kristdemokraterna krävt att ett nationellt genomföranderåd inrättas. Ett sådant 
råd stärker samarbetet mellan berörda myndigheter, jordbruks-, och 
trädgårdsnäringsbrancher, livsmedelsindustri, handel och forskarsamhälle, med 
flera. 

Kanske är det något för Eksjö att fundera över? Att inrätta ett kommunalt råd 
som samlas kring utvecklingen av den lokala livsmedelsförsörjningen. Det kunde 
vara bra för att sätta frågorna på dagordningen på riktigt. 

Självförsörjning är en viktig beredskapsfråga, men även en hållbarhetsfråga. 
Ökningen av livsmedelsproduktionen måste ske långsiktigt och hållbart. Ju mer 
lokalodlat, desto bättre. Ju mer lokalt upphandlat, desto bättre. Kristdemokraterna 
i Eksjö vill uppmuntra till och bidra till att utveckla den lokala 
livsmedelsproduktionen. Det är inte kommunen som ska genomföra det, men 
man ska skapa förutsättningar för att lokala företag – stora som små – men även 
enskilda individer och organisationer som vill genomföra sitt arbete och utveckla 
sig. Kommunen kan till exempel upplåta mark för odling i liten skala. I detta 
sammanhang är koloniområden intressanta, men även trädgårdsodling. Villaägare 
kan vara en del härav. 

Kommunen är en storkonsument som upphandlare, därför måste vi försöka att 
öka andelen lokalt odlade och producerade livsmedel i våra storkök och 
verksamheter. Vi måste ha tydliga policyer och ambitiösa mål. Ett vanligt 
missförstånd är att lokalt upphandlade livsmedel medför ökade kostnader, så är 
inte alltid fallet. 

Lagstiftningen kan ibland vara lite komplicerad när det gäller upphandling. Den 
måste utvecklas. Inom ramen för befintliga riktlinjer finns möjligheter att göra 
smarta och bra saker. Där kan man hjälpas åt över hela partilinjen. 

I en kommun i Östergötland har man som krav ställt att producenten måste 
kunna erbjuda studiebesök för skolbarnen i kommunen. Då blir genast det lokala 
mycket mer lokalt, eftersom det är svårt för andra producenter att erbjuda det. 

Det är ett exempel på hur man kan tänka utanför boxen.

Ytterligare ett exempel för att öka den lokala produktionen är hur man kan 
utveckla besöksnäringen och den lokala matkulturen med lokala restauranger, som 
gör att människor vill komma hit och äta. I grund och botten är det lönsamheten 
som gör att det växer. 

Förståelsen för hållbarhetsfrågor är även en fråga om folkbildning. Det är viktigt 
att medborgarna som konsumenter, och också som producenter, vet hur 
sambanden ser ut mellan produktion och hållbarhet. 

Kanske skulle kommunen organisera ett samarbete med studieförbunden, med 
föreläsningar och studiecirklar i ämnet. 

Om målet är ökad livsmedelsproduktion och höjd självförsörjningsgrad lokalt och 
nationellt, får man inte glömma bort de stora professionella lantbruken. Ska vi 
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klara av att höja självförsörjningsgraden, måste de som producerar huvuddelen av 
allt livsmedel, få förutsättningar att vara lönsamma och utveckla sin verksamhet. 

Idag är det så att många större lantbrukare upplever att de ses med stor 
misstänksamhet. Att de ses som miljöbovar snarare än samhällsnödvändiga, och i 
de flesta fall miljömedvetna producenter. 

Vill vi ha mat så måste vi odla bönder – både små och stora!

Annelie Hägg (C):
All mat ska vara hållbar. Det har Centerpartiet arbetat för i sisådär 100 år.

Centerpartiet skapades för över hundra år sedan av självägande bönder som visste 
att man måste bruka marken, utan att förbruka den. För om jordens resurser inte 
användes uthålligt, om du inte såg till att spara utsäde och resurshushålla – då 
skulle du och din familj svälta året efter.

För oss i Centerpartiet är hållbar mat därför helt självklart. Vi vill att det ska bli 
lättare för oss konsumenter att göra medvetna val när vi köper mat.

Att köpa närproducerad mat innebär också mindre påverkan på klimatet. Genom 
att byta ut importerad mat mot närproducerad mat med hög miljö- och 
klimathänsyn, kan vi ta ansvar för både bättre djurhälsa och miljö.

På samma sätt vill att det ska bli lättare för dem som köper in mat till offentliga 
kök att ställa krav på miljöhänsyn. Extra viktigt är det att servera hållbar mat i 
skolor, förskolor och äldreboenden. 

Den svenska livsmedelskedjan kan – och bör – vara med och hjälpa till att uppnå 
FN:s globala Agenda 2030-mål. 

Centerpartiet i Eksjö skrev en motion 2014 om Säkrare och sundare mat. 
Resultatet blev ett kostråd som var delaktig i framtagandet av måltidspolicyn

- Måltidspolicy – fokus på mer närodlad mat
- Kommunens nya livsmedelsupphandling – Resultatet - Mer närodlad mat
- Att möjliggöra för Stadsbruk kan vara nästa steg mot en mer 

klimatmedveten kommun. 
- Kommunen ska inte driva stadsbruk vi ska möjliggöra den
- Lämplig mark runt om i kommunen, specifikt utifrån vad man ska odla
- Vår verksamhet inom förvaltningen
- Måltidspolicyn - möjliggör för inköp 
- Utbilda i upphandling
- Stötta i att bilda/driva företag
- Möjliggöra att mindre aktörer kan leverera
- Medborgarperspektivet
- Möjlighet till lokalodlade livsmedel
- Miljö och klimatsmart
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- Information/kunskap ökar medvetenheten kring klimatpåverkan och vad 
gemene man kan göra för en bättre miljö.

Centerpartiet ser positivt på stadsbruk. Att odla kommersiellt och kunna göra det 
tillsammans med andra är ett spännande koncept för att möjliggöra en ökad 
självförsörjning, öka vår beredskap, skapa arbetstillfällen i kommunen och bidra 
till en grön, mer hållbar och närodlad kommun.

Micael Carlsson (L)
Från liberalernas sida är man positiv till de framförda tankarna. Det är viktigt att 
vi har lokal produktion av både livsmedel, men också annat. Tanken är väldigt god 
och Liberalerna tycker det är ett utmärkt medborgarförslag som är lagt. Det finns 
en del i förslaget som får diskuteras, men andemeningen i förslaget är man positiv 
till.   

Johan Ragnarsson (V) 
Småföretagare och lantbrukare måste få ett stärkt skydd vid exempelvis sjukdom 
eller annan frånvaro. Det är något Vänsterpartiet har drivit och vill arbeta för. På 
lokal nivå behöver vi arbeta med våra målsättningar med tydligare mål. 

Göteborg exempelvis,  har en anställd stadsbonde som servar kommunen. Kanske 
det skulle vara något för Eksjö?

Pallkrageodling för den som inte äger en trädgård, så att man kan odla sina egna 
grönsaker, är ett sätt att kunna skapa en annan självförsörjningsgrad. 

Hållbarhetsfrågan är intimt kopplad till klimatfrågan, varför kommunen till 
exempel skulle kunna anta en klimatbudget som skulle kunna visa på behovet av 
att varor produceras nära och inte fraktas så långt. På så sätt kan man påverka 
klimatbudgeten i positiv riktning. Vänsterpartiet ställer sig positiva till Sara 
Löwgrens frågeställning.  

Markus Kyllenbeck (M)
Att vi i Sverige ska ha en trygg livsmedelsförsörjning med god kvalité och säkra 
leveranser, är vi alla överens om. 

Stadsbruk innebär för oss att odla i staden, och det ser vi ett värde av. 
Livsmedelsproduktion sker företrädesvis på landet, av lantbrukare som i 
generationer har levt av att bruka jorden och producera livsmedel. Vi tror att det 
är bland våra lantbrukare som lösningen finns på de problem som vi har och kan 
komma att få, inte minst genom andelsjordbruk.

Att slippa handla från utlandet, och öka vår självförsörjning eller att plocka ut en 
del av vad samhället behöver och lösa det separat, tror vi inte är möjligt. Sverige är 
ett exportberoende land som lever på export av många olika varor, såsom 
trävaror, bilar, läkemedel, tjänster och mycket annat. Om vi vill behålla nuvarande 
levnadsstandard, kan vi inte plocka ut en enskild sak, vilket är viktigt att ha med 
sig.    
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Sebastian Hörlin (S)
Utifrån den situation vi befinner oss i med pandemi, behöver vi arbeta mer utifrån 
vår krisberedskap, vår förmåga att klara av kriser som sätter samhället på prov. 
Det gäller såväl nationellt, regionalt som kommunalt. Inom ramen för detta ryms 
bland annat frågor om medicinförsörjning, materialförsörjning, men självklart 
också livsmedelsförsörjning. Frågan om hur Eksjö kommun kan öka sin 
livsmedelsförsörjning är viktig. Dels vid frågan om beredskap, men också vid 
frågan om hållbarhet. Socialdemokraterna är därför positivt inställda till att 
kommunfullmäktige senare idag förmodligen beslutar att från om stadsbruk ska 
utredas. Socialdemokraterna är också intresserade att delta i kommande dialoger 
kring detta ämne, både utifrån det perspektivet som medborgarförslaget lyfter, 
men också utifrån andra aspekter. Både i stor och mindre skala, men även med 
lokala aktörer som exempelvis LRF och lokala gårdar. Det finns egentligen inga 
självklara svar i detta ämne, det är något vi måste fortsätta resonera om, både 
internt i kommunen men också tillsammans med andra aktörer. 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 om förbättrad livsmedelsberedskap och 
uppdrog då till förvaltningen att i anslutning till kommunens upphandling av 
livsmedel eller i annat sammanhang, pröva möjligheterna att teckna avtal om 
försörjning kring vissa baslivsmedel under kris eller extraordinära händelser. 

Arbetet har påbörjats, men är tyvärr ganska tidigt i processen. Anledningen är 
bland annat personalomsättning och tjänstledigheter på berörda funktioner. 

Det är viktiga frågor och vi som kommun måste tillsammans med andra aktörer 
fortsätta arbetet.  

Ulf Svensson (SD)
Frågan är viktig. Sverigedemokraterna har lyft den, bland annat i dåvarande 
Kostrådet, att värna om både små och stora lantbruk. Det är också viktigt att ta 
hand om och ta vara på produkter och tillverka livsmedel inom kommunen och 
förädla det som våra brukare brukar.   

Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.
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Kf § 75 Försäljning av samtliga aktier i Smålands 
Turism AB
Dnr KLK 2020/91

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att sälja sitt aktieinnehav i Smålands Turism AB till Region Jönköpings län 

att aktierna säljs till sitt nominella värde 

att ett samverkansavtal upprättas mellan bolaget och länets kommuner samt

att beslutet gäller under förutsättning att likartat beslut fattas i god tid före 
bolagsstämman 2020-06-03, i samtliga kommuner i Jönköpings län.

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län äger 50 procent av Smålands Turism AB. Länets tretton 
kommuner önskar nu överlåta sina aktier i bolaget till Region Jönköpings län.

Vid bolagsstämman i juni 2019 tillsattes en arbetsgrupp med  uppdrag att arbeta 
igenom frågeställningarna gällande ägardirektiv, styrelsearvode, långsiktig 
finansiering av företaget, samverkan mellan företaget, kommunerna och Region 
Jönköpings län.

Arbetsgruppens förslag är dels att kommunerna överlåter sina aktier i bolaget så 
att Region Jönköpings län blir ensam ägare till Smålands Turism AB, dels att ett 
avtal upprättas som reglerar hur bolaget och kommunerna ska samverka.

Frågan har varit uppe till diskussion och ställningstagande i Primärkommunal 
samverkan (PKS) samt i Kommunalt forum. Samverkansavtalet ska vara 
undertecknat senast i samband med ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2020.
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Nuvarande aktiefördelning i Smålands Turism AB:

Ägare Antal aktier Andelstal (procent)

Region Jönköpings län 300 50

Aneby kommun 6 1

Eksjö kommun 18 3

Gislaved kommun 30 5

Gnosjö kommun 6 1

Habo kommun 6 1

Jönköping kommun 108 18

Mullsjö kommun 6 1

Nässjö kommun 24 4

Sävsjö kommun 12 2

Tranås kommun 18 3

Vaggeryd kommun 12 2

Vetlanda kommun 24 4

Värnamo kommun 30 5

Summa 600 100

De 300 aktierna som ägs av kommunerna föreslås säljas till sitt nominella belopp, 
1 000 kronor per aktie. Det innebär för Eksjö kommuns del en försäljning av 18 
aktier till ett totalt värde av 18 000 kr. 

Försäljningen förutsätter att likartade beslut fattas i samtliga länets kommuner. 
Det behöver göras i god tid före bolagsstämman i Smålands Turism AB den 3 juni 
2020.

För att reglera hur Smålands Turism AB och länets kommuner ska samverka, 
utifrån bolagets uppdrag och kommunernas behov utan att kommunerna har ett 
ägarinflytande, ska ett samverkansavtal tas fram. Arbetet med avtalet sker i 
samverkan mellan bolaget och länets kommuner.

I samband med att Region Jönköpings län tillträder som ensam ägare av bolaget 
kommer nuvarande styrelse att avgå och en ny styrelse att väljas, där följande 
styrelsesammansättning föreslås. 
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Styrelsen ska bestå av sju ledamöter (inga ersättare), varav fem utses av Region 
Jönköpings län, en ledamot nomineras av kommunerna via Primärkommunal 
samverkan (PKS) och en ledamot med erfarenhet från branschen nomineras 
genom Smålands Turism AB. Regionrevisionen utser lekmannarevisor i bolaget. 

Yrkande

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Annelie Hägg (C) att skrivningen i tredje att-satsen ändras till följande lydelse;   

att ett samverkansavtal upprättas mellan bolaget och länets kommuner.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Annelie Häggs ändringsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut, varvid kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Annelie Häggs ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-03-19

Utdrag: 
Smålands Turism AB
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Kf § 76 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023, 
budgetdirektiv
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat direktiv för Budget och verksamhetsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-
årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och kommunprogram har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige 
2019-12-12 och kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2020-01-23. 

Politisk viljeinriktning 2021-2023 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur 
miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning 
och möjlighet till en stimulerande fritid.   

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet.    

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget:

 Ekonomi i balans
 Integration
 Bostäder
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning

Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med 
valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter 
krävs att fokus inriktas mot klimat- och energifrågor. 
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En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter.

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För 
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden 
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna. 

Prioriterade mål  
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 särskilt beakta:

 Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla 
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 
balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande:
- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 

stämma överens med tilldelad budgetram

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas

- Öka och bredda tillgången till bostäder

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.
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Finansiella mål
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 

planperioden

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2021-23 ska 
tillsammans med budgeten 2020 och bokslut 2014-2019 vara i snitt 
minst 1,8 procent

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden samt under 10 
årsperioden 2014-2023
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen 
avsättas 2021-2023

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 
65 procent som långsiktigt mål 

- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 
40 procent som långsiktigt mål

Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan på 
verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och på lång sikt med 
anledning av den pågående pandemin (covid-19).

Sektorernas ramar för 2021 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2019. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras. 

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget 
vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. 
Sektorernas ramar för 2022 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2020.
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023
Förslag till direktiv för budget och verksamhetsplan 2021-2023 
från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Kf § 77 Finansrapport per 2019-12-31
Dnr KLK 2020/92

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att rapporten anmäls.

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

Finansrapporten ska ange 

- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare
- Placeringar
- Borgensåtagande per kredittagare
- Skulder

o Motparter
o Kapital- och räntebindning
o Derivat

- Redovisning och kommentarer till eventuella avvikelser från finanspolicyn

Aktuell likviditet
Kommunens likviditet 2019-12-31 var +62,6 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +191,5 mnkr. 

Utrymme och nyttjad checkräkningskredit 
Kommunkoncernen hade 2019-12-31 en gemensam checkräkningskredit om 80 
mnkr hos Nordea. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 
2019-12-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. 
Bolagen hade vid 2019-12-31 en totalt sett god likviditet. Negativ likviditet hade 
Eksjö Stadshus AB med -2,2 mnkr samt Eksjö Energi Elit AB med -24,5 mnkr. 
Övriga bolag hade positiv likviditet.

Placeringar
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.
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Skulder och borgensåtagande
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld är 1 086,7 mnkr. Kommunen har beviljat en total borgensram till de 
helägda kommunala bolagen med 1 372,6 mnkr. 

Under året har bolagens låneskuld ökat med 84,9 mnkr. Eksjö 
Kommunfastigheter AB har ökat låneskulden med 70 mnkr, AB Eksjö 
Industribyggnader har ökat med 19 mnkr, medan Eksjö Energi AB har minskat 
låneskulden med 4,1 mnkr.

Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet och till tre föreningar. Sedan tidigare 
finns också ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstår 8 tkr vid årsskiftet.  Totalt har kommunen ett 
borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,9 mnkr, totalt 
borgensåtagande för aktuella skulder är 1 093,6 mnkr.

Motparter
Koncernens externa lån finns samtliga i Kommuninvest. 

Kapital- och räntebindning
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 2,9 år och 
räntebindningen 3,2 år. Eksjö Stadshus AB har, på grund av närhet till att lånen 
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning. 

Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller 
samtliga bolag i koncernen. Av koncernens lån har 85,7 procent fast ränta 
(medräknat ränteswapar som fast ränta).

Snitträntan i koncernen (ovägt medel) är 1,46 procent.

Derivat
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. 
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast 
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 107 mnkr avtalat om ränteswapar 
hos Nordea.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Finansrapport per 2019-12-31
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-03-24
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Kf § 78 Förslag till nya entréavgifter vid Eksjö 
museum
Dnr KLK 2019/388

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bemyndiga sektorchef att besluta om entréavgifter vid tillfälliga arrangemang 
vid Eksjö museum.

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Johan Ragnarsson (V), Birgitta Johansson (S), Kjell Axell (S), Lea Petersson (MP) 
och Maria Havskog (C), reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 att till tillväxt- och utvecklingssektorns 
ram uttala att intäktsfinansiering av muséet ska öka under planperioden. Som 
första steg i intäktsfinansieringen av muséet ska entréavgifterna höjas.
Intäkterna beräknas då öka med 178 tkr för 2020. 

Under kommunfullmäktige behandling av ärendet 2019-12-12, beslutades att 
återremittera fjärde att-satsen; att nämnden bemyndigas att justera entréavgifter 
vid tillfälliga evenemang.

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutade 2020-03-18 föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna tillägg i nämndens delegationsordning, att 
justering av entréavgift vid tillfälliga arrangemang delegeras till verksamhetschef.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 att notera att nämndens förslag till 
förändring av delegationsordningen föreslås utifrån kommunfullmäktiges beslut 
2019-12-12 om återremiss av fjärde att-satsen, att nämnden bemyndigas att justera 
entréavgifter vid tillfälliga evenemang. 

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att godkänna tillägg, att justering av 
entréavgift vid tillfälliga arrangemang delegeras till sektorchef, i tillväxt- och 
utvecklingsnämndens delegationsordning, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar så.

Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Sebastian Hörlin (S) med bifall av Johan Ragnarsson (V) att bemyndiga 
sektorschef att tillfälligt ta bort eller sänka entréavgifter.
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins med fleras ändringsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning
Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Sebastian Hörlins med fleras ändringsyrkande

Vid omröstningen avges 14 Ja-röster och 9 Nej-röster. Två ledamöter avstår från 
att rösta. 24 ledamöter är frånvarande utan ersättare. Bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26, 2020-03-03, 2020-03-31 
Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut  2019-11-13, 2020-02-19, 2020-03-18
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 2020-03-18
Delegationsordning
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-02-19
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12  

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kf § 79 Hälso- och sjukvård - avgift
Dnr KLK 2020/96

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att justera avgiften för hälso- och sjukvård med att patienter som är inkluderade i 
palliativ vård ska undantas från avgifter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 om avgifter för hälso- och sjukvård, 
som gäller från 2020-01-01 innebärande att

- maxtaxan ska gälla,
- avgiften för person som är registrerad i hemsjukvården ska uppgå till 

1,0753 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 500 kr per 
månad 2019

- avgiften per besök för person som inte är inskriven i hemsjukvården ska 
uppgå till 0,8603 procent av prisbasbeloppet per månad, motsvarande 400 
kr per besök med ett maxtak på 800 kr inom 30 dagar.

Av beslutet framgår inte att brukare som är inkluderade i palliativ vård ska 
undantas från beslutet. Palliativ vård är en högt prioriterad vård och avgift tas inte 
ut av Regionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Socialberedningens beslut 2020-03-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21
Hälso- och sjukvård, avgifter

Utdrag: 
Sociala sektorn
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Kf § 80 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2019/329

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för förtydligande av vad 
motionärerna eftersträvar i sin första att-sats. 

Erik Johansson (C), GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), SvenInge Ågren 
(C), Johan Starck (S), Annelie Hägg (C), Ingegerd Axell (S), Johan Ragnarsson (V), 
Birgitta Johansson (S), Kjell Axell (S), Lea Petersson (MP), Maria Havskog (C) 
och Julia Liderfelt (C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning 
I motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Petersson (MP) 
föreslås att regnbågsflaggan ska hissas i Eksjö kommun. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
- att revidera riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att 

regnbågsflaggan hissas under en vecka om året, 
- att förvaltningen införskaffar erforderligt antal regnbågsflaggor så att 

flaggning enligt reglementet kan ske på anvisade platser.

Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare sagt 
en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen. 

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-
personer generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning 
självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella 
kvinnor i åldern 16-29 år uppgav att de hade försökt att begå självmord 
Jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. När det 
kommer till transpersoner har 50 procent övervägt att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de 
blir diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och 
socialtjänst. Bland de homosexuella och bisexuella var det 65 procent av 
kvinnorna och 48 procent av männen som de senaste tre månaderna hade 
blivit bemötta på ett kränkande sätt. 
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Att unga HBTQ-personer har lågt förtroende för samhällets institutioner 
kan leda till att de undviker att ta kontakt med dessa, även om de behöver 
samhällets hjälp

Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare 
sagt en vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar 
solidaritet med HBTQ-rörelsen.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. En symbolisk viktig men 
ganska enkel handling som kommun skulle kunna göra för att uttrycka stöd 
och solidaritet till HBTQ-rörelsen är att hissa regnbågsflaggan under en 
vecka per år. Motionärerna menar att det dessutom går hand i hand med 
kommunens vision "Alla är vi Eksjö kommun" samt kommunprogrammets 
effektmål kring livskvalité.

I motionen föreslås att flaggning bör samordnas med Kärleksveckan som 
anordnas i Eksjö, alternativt om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, ett 
annat regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet 
med, HBTQ-rörelsen. Under kärleksveckan 2019 valde bland annat 
Polismyndigheten och Region Jönköpings län att hissa regnbågsflaggan och 
nu bör det vara dags även för kommunen att ta efter, precis som många 
andra kommuner i landet som redan hissar regnbågsflaggan.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter, RFSL, beskriver begreppet HBTQ och dess tillkomst; 

HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att 
bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och 
uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, 
relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt 
förhållningssätt till rådande normer.

Regnbågsflaggan är en mångfärgad flagga bestående av regnbågens färger. 
Vilka färger som används skiljer sig åt mellan olika versioner, men 
inkluderar ofta rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Flaggan står för 
stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt 
för medmänniskor och tolerans. 

Studieförbundet NBV tog initiativ till att tillsammans med föreningarna 
Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra föreningar och samhällsaktörer,  
anordna en ”Kärleksvecka” i samband med Eksjö Stadsfest i augusti 2019. 
Under veckan anordnades föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, 
normkritik och jämställdhet.  Evenemanget genomsyrades av hållbarhet, 
jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald.
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I samband med Kärleksveckan arrangerade Eksjö kommun i samarbete 
med NBV, Eksjö Tillsammans och Region Jönköpings län en 
utbildningsinsats, HBTQ – föreställningen ”Komma ut”, 

Utbildningsinsatsen gentemot kommunens chefer var ett led i det 
strategiska arbetet med Agenda 2030, vår vision "Alla är vi Eksjö kommun" 
och kulturhandboken. Eksjö kommun fick ett statsbidrag om 30 tkr från 
Socialstyrelsen för att öka kunskap om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation.

Enligt riktlinjer för flaggning Eksjö kommun finns tio officiella flaggstänger 
i kommunen samt ett antal flaggor vid kommunala verksamheter. Att köpa 
in tio regnbågsflaggor skulle innebära en kostnad på cirka 10 tkr. Att hissa 
regnbågsflaggan går i linje med Eksjö kommuns vision och 
kommunprogrammet, och är ett sätt för Eksjö kommun att visa allas lika 
värde samt solidaritet med HBTQ-rörelsen. 

Eksjö kommun har fyra lokala beslutade flaggdagar 

- 8 mars Internationella kvinnodagen
- 9 maj Europadagen
- maj vart femte år - val till Europaparlamentet
- 29 maj Veterandagen

Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Lea Petersson (MP), Annelie Hägg (C), Johan Ragnarsson (V), Sebastian 
Hörlin (S), Erik Johansson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Gustafsson (M) med bifall av Micael Carlsson (L), Mattias 
Ingeson (KD), Ulf Svensson (SD) och Helena Möller (SD) att ärendet 
återremitteras för förtydligande av vad motionärerna eftersträvar i sin första 
att-sats.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med kommunfullmäktiges  
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders 
Gustafssons med fleras yrkande om återremiss.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Omröstning
Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst för återremiss
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Vid omröstningen avges 13 Ja-röster och 10 Nej-röster. 2 ledamöter avstår från 
att rösta. 24 ledamöter är frånvarande utan ersättare.
Bilaga 2.

Kommunfullmäktige beslutar således
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för förtydligande av vad 
motionärerna eftersträvar i sin första att-sats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-29, 2020-03-31
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Tord du Rietz 
Motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP)
Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Kf § 81 Stadsbruk i Kvarnarp - medborgarförslag
Dnr KLK 2019/338

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget i den del som avser att kommunen utreder frågan 
om Stadsbruk i Eksjö kommun, 

att anse medborgarförslaget besvarat i den del som avser att möjliggöra 
lokalisering av stadsbruk på delar av jordbruksmarken i Kvarnarp, då det skapas 
förutsättningar för odling i detaljplaneförslaget samt

att avslå medborgarförslaget i den del som avser att skjuta upp beslut om 
antagande av detaljplanen för Trädgårdsstaden.

Lea Petersson (MP) och Johan Ragnarsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Elin Hjalmarsson framför i medborgarförslag 2019-10-09 bland annat följande: 

Eksjö kommun har goda intentioner att öka andelen närproducerade livsmedel i 
sina verksamheter. För att nå dit krävs politiska beslut som gör att fler 
kommuninvånare kan bli livsmedelsproducenter. För att långsiktigt öka andelen 
producenter i en kommun finns det ett nationellt nätverk som heter Stadsbruk. 

Nätverket hjälper till att skapa ett system för kommersiell odling i staden och 
finns enligt förslagsställaren på flera platser i Sverige. Förslagsställaren framför att 
fördelarna med att skapa Stadsbruk är många; ekonomiska, sociala, pedagogiska 
och klimatsmarta. Ett stadsbruk i Eksjö skulle enligt förslagsställaren kunna;

- Skapa arbetstillfällen
- Främja lokala livsmedelsproducenter och möjliggöra ökad andel 

närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter
- Sänka kommunens beroende av långväga fossila transporter och utsläppen 

från dessa
- Ge möjligheter till samverkan mellan producenter och kommun för 

praktikplatser/arbetsträning 
- Bli ett verktyg för integration
- Erbjuda pedagogiskt samarbete mellan producenter och kommunens 

förskolor och skolor
- Skapa en möjlighet för Eksjö kommuns invånare att köpa obesprutade 

och närproducerade livsmedel
- Höja kommunens krisberedskap då mer mat odlas utan beroende av 

långväga transporter
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Vidare framförs att om vi vill ha mat, måste vi odla bönder. För ett Stadsbruk i 
Eksjö anser förslagsställaren att den bästa marken för  jordbruksmark är i 
Kvarnarp.

Förslagsställaren föreslår att Eksjö kommun utreder möjligheterna att starta 
Stadsbruk i Eksjö samt att planerna på att bebygga jordbruksmarken i Kvarnarp 
skjuts upp, tills kommunen har beslutat i frågan om ett Stadsbruk eller liknande 
verksamhet är aktuellt på platsen.

Ett av Eksjö kommuns fokusområden är den hållbara kommunen. Ökad 
produktion av närproducerade livsmedel har potential att bidra till både social-, 
ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. 

En del av Stadsbruks mål är att genom odling bidra till integration och 
arbetstillfällen för alla. Det finns behov att skapa fler arbetstillfällen med låg 
språktröskel. Stadsbruk skulle också kunna möjliggöra fler språkpraktikplatser. 
Genom att finnas i stadsmiljö, där människor rör sig skapas också mötesplatser. 
På detta vis skulle Stadsbruk kunna bidra till social hållbarhet.

Enligt länsstyrelsens Klimat- och Energistrategi ska kommunerna utveckla och 
tillgängliggöra verktyg och metoder för att främja klimatsmart konsumtion och 
resurshushållning. Stadsbruk skulle i Eksjö kommuns fall innebära att bruka 
outnyttjad jordbruksmark men även annan outnyttjad mark. Enligt länsstyrelsens 
regionala livsmedelsstrategi bör andelen närproducerade livsmedel som 
konsumeras i länet öka. Mer närproducerade livsmedel som konsumeras av 
kommunens verksamheter och invånare kan bidra till mindre utsläpp från 
långväga transporter och därmed minska klimatpåverkan. Stadsbruk bedrivs 
dessutom enligt ekologiska principer och har mindre klimatpåverkan än storskaligt 
jordbruk. Dessutom bidrar de nya odlingsentreprenörerna till en grön, attraktiv 
stad som förstärker den biologiska mångfalden. På detta vis skulle stadsbruk 
kunna bidra till ekologisk hållbarhet.

Målet inom Stadsbruk är att utveckla ett ekonomiskt hållbart företagande, det 
handlar alltså inte om fritidsodling. Ett varmare klimat med längre växtsäsonger 
och snabbare tillväxt gynnar växtodlingen. Metoden som används inom stadsbruk 
kräver dessutom mindre vatten än traditionella metoder. Tillgången av 
importerade råvaror väntas minska i och med ett förändrat klimat vilket kommer 
leda till en större efterfrågan på svenska livsmedel. Stadsbruk kräver begränsad 
input och konsumenter är beredda att betala ett högt pris för närodlade, 
obesprutade grönsaker. 

Tillgången till närproducerade livsmedel är också viktigt för att höja kommunens 
krisberedskap och i linje med den regionala livsmedelsstrategins mål att höja vår 
självförsörjningsgrad. Den regionala livsmedelsstrategin pekar också ut högre 
sysselsättningsgrad inom livsmedelsbranschen som ett mål. 
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Det finns goda förutsättningar att producera mer och fler typer av livsmedel än 
vad som görs idag. En förutsättning är dock att potentiella företagare hittar 
finansieringslösningar och affärsmodeller, något som metoden Stadsbruk är ett 
exempel på. 

Genom att skapa fler hållbara arbetstillfällen och ökad självförsörjningsgrad kan 
stadsbruk bidra till ekonomisk hållbarhet. 

Stadsbruk fungerar inte längre som ett nationellt nätverk, men är en metod som 
flera kommuner, bland annat Malmö Stad och Växjö kommun använder. Eksjö 
kommun bör utreda hur man på bästa sätt kan stödja lokal livsmedelsproduktion, 
bland annat genom att ta del av erfarenheter från andra kommuner som använt sig 
av metoden Stadsbruk. 

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade 2019-11-21att anta detaljplanen 
för Trädgårdsstaden. Ärendet har därefter överklagats och ännu inte bedömts av 
överprövande instans. 

Detaljplaneförslaget ger förutsättning för nya bostäder men det avsätts även cirka 
33 000 kvm mark för odling varav FOBO disponerar cirka 12 000 kvm av dessa 
idag. Denna mark skulle kunna nyttjas av företag, kollektiv eller samfälligheter för 
koncept som ”Stadsbruk” eller liknande. 

Sett över Eksjö kommuns totala markinnehav bedöms tillgången till lämpliga 
platser för ändamålet som god. Eksjö kommun har hittills inte haft någon 
intresseförfrågan från företag eller andra konstellationer, men kommunen har 
heller inte varit aktiv för att visa på möjligheterna. Det är något som en 
vidareutredning av frågan skulle kunna belysa.

Yrkanden
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Lea Petersson (MP) och Johan Ragnarsson (V) bifall till medborgarförslaget i 
sin helhet.

Annelie Hägg (C) med bifall av Mattias Ingeson (KD), Anders Gustafsson 
(M), Micael Carlsson (L), Sebastian Hörlin (S), Ulf Svensson (SD) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Lea Peterssons med fleras yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2019-10-09
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26, 2020-03-31
Tjänsteskrivelse, 2020-03-10

Utdrag: 
Elin Hjalmarsson
Hållbarhetsstrateg 
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Kf § 82 Flytta en cykelväg - medborgarförslag
Dnr KLK 2019/363

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag 2019-10-30 framförs följande.

Förslagsställaren bor i ett kedjehus i Eksjö med en cykelväg tätt inpå. 
Förslagsställaren framför att de som bor där har problem med ungdomar som är 
fulla och skriker, främst under nattetid och att små barn väcks av detta och blir 
rädda. Vidare har skräp och ölburkar kastats in i trädgårdarna och snöbollar har 
kastats på fönstren. Förslagsställaren har bytt fönster för att få bättre ljudisolering, 
men anser inte att det hjälpte. Förslagsställaren önskar att cykelvägen flyttas.

Störande av den allmänna ordningen är en polisiär angelägenhet i grunden. 
Ordning i det offentliga rummet kan i vissa fall förbättras eller förstärkas genom 
olika fysiska åtgärder. 

Den aktuella gång- och cykelvägen ligger inte onormalt nära fasaderna till 
bostadshusen. Det finns inga insynsproblem på platsen utan gång- och cykelvägen 
och dess nyttjare syns väl från Vetlandavägen. Teoretiskt finns mark för att flytta 
gång- och cykelvägen närmare Vetlandavägen. Sträckan som i så fall skulle 
påverkas är cirka 250 meter med en bedömd kostnad om 300-400 tkr. 
Sammanvägt är bedömningen att gång- och cykelvägen kan ligga kvar i nuvarande 
läge.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21, 2020-03-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-03-18
Medborgarförslag 2019-10-30
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2020-03-10

Utdrag: 
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 83 Upphandlingsärende Eksjöbostäder AB 
och Eksjö Kommunfastigheter AB
Dnr KLK 2019/358

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB under 
perioden 2015-2018 köpt konsulttjänster för 6,7 mkr utan att göra regelrätta 
upphandlingar, fick vd för Eksjö Stadshus AB följande uppdrag av Eksjö 
Stadshus styrelse 2019-10-21: 

 Att ta fram en handlingsplan för att gällande riktlinjer för upphandling 
följs i hela koncernen.

 Att ta fram rutiner för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och 
ägare av genomförda upphandlingar.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 att godkänna handlingsplanen, och 
att godkänna rutin för delgivning av information avseende genomförda 
upphandlingar.

Handlingsplan 
 Av kommunens Upphandlings- och inköpspolicy framgår bland annat 

följande:
”Kommunstyrelsen ansvarar för att:
• antagen upphandlings- och inköpspolicy revideras enligt fastställda datum,
• det utfärdas enhetliga riktlinjer utifrån antagen upphandlings- och inköpspolicy,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.

Förvaltningschefen/VD ansvarar för att det:
• upprättas rutiner som säkerställer att upphandlings- och inköpspolicyn och 
därtill hörande riktlinjer följs,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.” 

 Ägardirektiven
Följande har lagts till i ägardirektiven under punkten upphandling till samtliga 
helägda bolag: 
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Bolaget ska vid upphandlingen se till att Lagen om offentlig upphandling samt 
övrig tillämplig lagstiftning iakttas. Eksjö kommuns upphandlingskompetens ska i 
möjligaste mån användas. Kommunens upphandlings- och inköpspolicy gäller för 
hela koncernen. Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och 
inköpspolicyn med riktlinjer ska ske i internkontrollen.

Styrelsen ska anta riktlinjer som är enhetliga med kommunens riktlinjer avseende 
mjuka värden. Styrelsen kan göra anpassningar i riktlinjerna, det vill säga tillägg, 
strykningar och justering av beloppsgränser för direktupphandlingar utifrån 
bolagets behov.

 Upphandlings- och inköpsskola
Alla anställda inom kommunens helägda bolag som genomför upphandlingar och 
inköp utbildas enligt kommunens upphandling- och inköpsskola. Utbildning 
genomförs av upphandlingsavdelningen under våren 2020. Sedan ansvarar varje 
chef för att utbilda sin personal enligt det instuderingsmaterial som finns 
framtaget av upphandlingsavdelningen. 
  
Delgivning av information
Uppföljningen av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med 
riktlinjer ska ske i internkontrollen i hela förvaltningen och i alla helägda bolag. 
Bolagens internkontroll redovisas årligen vid ett ägarsamråd. Detta säkerställer att 
bolagsstyrelsen informerar ägaren om genomförda upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
ESAB beslut 2020-11-12, 2020-01-14, 2020-03-10 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-01-09

Utdrag: 
Kommunala helägda bolag
Upphandlingsenheten
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Kf § 84 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning
Dnr KLK 2019/438

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över verkställda motioner och medborgarförslag under 2019 
har upprättats. Av uppföljningen framgår att sju motioner och 43 medborgarförslag 
behandlats under perioden. 

Beslutsunderlag 
Förteckning verkställighet motioner och medborgarförslag 2019
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Kf § 85 Deltagande på distans vid sammanträden i 
nämnder, beredningar, utskott, bolagsstyrelser 
och kommunstyrelse
Dnr KLK 2020/99

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att deltagande i nämnd-, berednings-, utskotts-, och kommunstyrelsens 
sammanträden, får ske på distans under Covid-19 pandemin.

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Covid-19-pandemin har möjlighet att delta på distans i nämnd-, 
berednings-, utskotts, helägda bolagsstyrelsers eller kommunstyrelsens 
sammanträden aktualiserats. 

Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning 
det får ske, i enlighet med 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § 
KL. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, beskriver i promemoria 2020-03-29 
förutsättningarna för deltagande på distans. 

Deltagandet/närvaron på distans får endast ske om särskilda skäl föreligger. En 
dialog med ordföranden sker om närvaro på distans önskas. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen före sammanträdet anmäla 
detta till sekreteraren.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-03-31 kommunfullmäktige besluta att deltagande 
i nämnd-, berednings-, utskotts-, helägda bolagsstyrelser och kommunstyrelsens 
sammanträden får ske på distans under Covid 19 pandemin.

Kommunstyrelsen beslutade också att ovanstående beslut skulle gälla till nästa 
kommunfullmäktige.
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Yrkanden

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Johan Ragnarsson (V) och Lea Petersson (MP) bifall till kommunstyrelsens 
förslag, och att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
kunna genomföra kommunfullmäktige digitalt, och utreda vid vilken gräns (hur 
många deltagare på distans) det inte längre är möjligt på grund av tekniska 
förutsättningar. Det vill säga när den överenskommelse som partierna gjort om 
lägre antal deltagare, måste träda i kraft. 

Annelie Hägg (C), Ulf Svensson (SD) och Mattias Ingeson (KD) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Micael Carlsson (MP) med bifall av Ulf Svensson (SD) avslag till Johan 
Ragnarssons med fleras tilläggsyrkande. 

Sebastian Hörlin (S) att ”helägda bolagsstyrelser” tas bort från 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins ändringsyrkande. 

Därefter ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Johan Ragnarssons med fleras tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Johan Ragnarssons tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-03-31
SKR- PM om Kommunala sammanträden 2020-03-29

Utdrag: 
Respektive nämnd, beredning och styrelse
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 86 Upprustning av allmänhetens 
parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/73

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-10-22.

Ärendebeskrivning 
Lars-Evert Björck framför i medborgarförslag 2020-03-09 att allmänhetens 
parkeringsplats vid Movänta Camping är ogästvänlig och förvirrande. 
Förslagsställaren förstår att nuvarande grusyta asfalteras och att parkeringsplatser 
märks ut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från L-E Björck 2020-03-09

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 87 Avsägelse av uppdrag - Maria Lund
Dnr KLK 2020/94

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Maria Lund. 

Ärendebeskrivning 
Maria Lund avsäger sig uppdraget som ledamot i eksjö.nu.

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Lund, 2020-03-24

Utdrag: 
eksjö.nu
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 88 Val av ny ledamot i stiftelsen Aschanska 
Gården efter Jonas Nilsson (S)
Dnr KLK 2020/9

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot i Stiftelsen Aschanska Gården efter Jonas Nilsson (S), utse 
Johan Andersson (S) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2020-01-23 avsägelsen från Jonas Nilsson (S).

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jonas Nilsson (S)

Utdrag: 
Johan Andersson
Stiftelsen Aschanska Gården
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 89 Val av ledamot i eksjö.nu efter Maria Lund
Dnr KLK 2020/94

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamot i eksjö.nu efter Maria Lund, utse Simon Karlsson till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. 

Ärendebeskrivning 
Maria Lund avsäger sig uppdraget som ledamot i eksjö.nu. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Maria Lund, 2020-03-23

Utdrag: 
Simon Karlsson
eksjö.nu
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 90 Granskning av samverkan kring 
utskrivningsklara patienter
Dnr KLK 2020/111

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2020-10-22.

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län 
revisorer, i samverkan med länets kommunrevisioner, genomfört en granskning av 
hur samverkan kring utskrivningsklara patienter fungerar. 

En ständigt återkommande patientsäkerhetsrisk som identifieras finns i vårdens 
övergångar. Risken för brister och fel i vården är som störst då patienten lämnar 
en huvudman för att övergå till en annan. Risker som vanligtvis identifieras är 
informationsöverföring, dokumentation, läkemedelsanvändning samt 
rehabiliterings- och omvårdnadsfrågor. Det är väl känt att det finns 
samverkansproblem i vård- och omsorgskedjan för personer som skrivs ut från 
slutenvården och behöver fortsatta insatser från hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten.

Av genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 
Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis säkerställer en 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över samverkan med kommunerna 
kring utskrivningsklara patienter. 

Utifrån genomförd granskning framkommer bland annat följande 
rekommendationer: 

• Ett utvecklingsområde är att kommunerna i nuläget inte självständigt kan hämta
ut statistik ur systemen, utan måste gå via regionen för att ta del av detta.

• Rollen som vårdsamordnare behöver förtydligas och förankras. Revisionen
bedömer att det krävs ett ytterligare arbete vad gäller förankring och utveckling av
rollen.

• Slutenvårdens uppdrag att ange förväntad vårdtid och utskrivningsdatum
behöver förbättras. Denna uppgift är av stor betydelse för övriga aktörer i
vårdkedjan och revisionen bedömer att bättre förståelse och kunskap för hur
systemet fungerar, behöver skapas.

• Förskrivning av hjälpmedel utifrån patientens behov behöver utvecklas.
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Kommunfullmäktige 2020-04-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Av granskningen framgår att orsaken till att digitala möten inte äger rum, beror
på bristfällig ledning och styrning, ansvar samt kunskap, kompetens och support
gällande teknisk lösning. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra att
en större andel vårdplaneringsmöten kan ske digitalt.

Kommunrevisionen framhåller vikten av att Eksjö kommun tar initiativ till att 
aktivt vara en part som föredrar att jobba med digitala vårdplaneringsmöten.

Våra iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats och av 
bifogad revisionsrapport.

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport Samverkan kring utskrivningsklara patienter, inkommen 
2020-04-22
Revisionsskrivelse Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter, 
inkommen 2020-04-22

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige Bilaga 1
Resultat av omröstning 2020-04-23

Omröstning 1
Tjg Avstår Ja Nej

Ledamot ers
Erik Johansson C X 1
GunBritt Henning S 1
Sebastian Hörlin S 1
SvenInge Ågren C X 1
Tomas Erazim M 1
Ulf Svensson SD 1
Johan Starck S 1
Mattias Ingeson KD 1
Annelie Hägg C 1
Annelie Sjöberg M 1
Ingegerd Axell S 1
Johan Ragnarsson V 1
Elisabeth Werner SD 1
Bo-Kenneth Knutsson C
Birgitta Johanson S 1
Anders Gustafsson M 1
Sven-Olov Lindahl L
Kjell Axell S 1
Lea Petersson MP 1
Bo Ljung KD
Maria Havskog C 1
Christina Bladh S
Mats Svensson SD
Stig Axelsson S
Markus Kyllenbeck M 1
Bertil Granman S 1
Julia Liderfelt C 1
Helena Möller SD 1
Magnus Berglund KD 1
Ami Fagrell V
Ulf Björlingson M
Lars Aronsson S
Stellan Johnsson C
Ingrid Ottosson S
Jes Suhr M
Urban Svensson SD
Micael Carlsson L 1
Sandra Mulaomerovic C
Roddy Brun KD
Eva Ekenberg MP
Kristina Carlo M
Mikael Andreasson S
Tommy Ingvarsson C
Claes Blomqvist SD
Bo Bergvall S
Lars Ugarph M
Jan Nilsson C
Jürgen Beck V

Mats Danielsson M 1
2 14 9



Kommunfullmäktige Bilaga 2
Resultat av omröstning 2020-04-23

Tjg Avstår Ja Nej
Ledamot ers
Erik Johansson C X 1
GunBritt Henning S 1
Sebastian Hörlin S 1
SvenInge Ågren C X 1
Tomas Erazim M 1
Ulf Svensson SD 1
Johan Starck S 1
Mattias Ingeson KD 1
Annelie Hägg C 1
Annelie Sjöberg M 1
Ingegerd Axell S 1
Johan Ragnarsson V 1
Elisabeth Werner SD 1
Bo-Kenneth Knutsson C
Birgitta Johanson S 1
Anders Gustafsson M 1
Sven-Olov Lindahl L
Kjell Axell S 1
Lea Petersson MP 1
Bo Ljung KD
Maria Havskog C 1
Christina Bladh S
Mats Svensson SD
Stig Axelsson S
Markus Kyllenbeck M 1
Bertil Granman S 1
Julia Liderfelt C 1
Helena Möller SD 1
Magnus Berglund KD 1
Ami Fagrell V
Ulf Björlingson M
Lars Aronsson S
Stellan Johnsson C
Ingrid Ottosson S
Jes Suhr M
Urban Svensson SD
Micael Carlsson L 1
Sandra Mulaomerovic C
Roddy Brun KD
Eva Ekenberg MP
Kristina Carlo M
Mikael Andreasson S
Tommy Ingvarsson C
Claes Blomqvist SD
Bo Bergvall S
Lars Ugarph M
Jan Nilsson C
Jürgen Beck V

Mats Danielsson M 1
2 13 10
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