
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-24

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Östanåskolans aula kl. 16:00-21.20
Beslutande

Ledamöter Mats Danielsson (M)
Ingbritt Martinsson (C) förhindrad.
GunBritt Henning (S)
Sebastian Hörlin (S)
Lennart Nilsson (C)
Tomas Erazim (M)
Ulf Svensson (SD)
Johan Starck (S)
Mattias Ingeson (KD)
Annelie Hägg (C) 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M) 
Ingegerd Axell (S) 
Johan Ragnarsson (V)
Elisabeth Werner (SD) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Birgitta Johansson (S)
Anders Gustafsson (M)
Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Sven-Olov Lindahl (L)
Kjell Axell (S
Lea Peterson (MP) 
Bo Ljung (KD) 
Maria Havskog (C)
Christina Bladh (S) 
Mats Svensson (SD)
Stig Axelsson (S)
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Bertil Granman (S)
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD)
Magnus Berglund (KD)
Ami Fagrell (V)
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
Stellan Johnsson (C) 
Vernisa Gazibara (S) tjänstgörande ersättare för Ingrid Ottosson (S)
Jes Suhr (M)
Urban Svensson (SD) förhindrad.
Micael Carlsson (L)
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C) 
Roddy Brun (KD)
Eva Ekenberg (MP) 
Kristina Carlo (M)
Mikael Andreasson (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Alexandra Åhlfelt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD)
Bo Bergvall (S)
Lars Ugarph (M) 
Jan Nilsson (C)
Jürgen Beck (V)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande 

Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande
Tord du Rietz, kommundirektör
Linus Talltjärn, kommunikatör, § 145-153

Övriga Larsolof Egbäck, kommunrevisionen

Utses att justera Micael Carlsson (L) och Eva Ekenberg (MP)

Justeringens plats Stadshuset 2020-10-01 kl. 16.00 Paragrafer 145-181
och tid

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

Anneli Gustafsson

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

Justerande   ………………………………………… …………………………………………
Micael Carlsson (L) Eva Ekenberg (MP)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-09-24

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-10-01 Datum då anslag 2020-10-23
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anneli Gustafsson
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Information med anledning av pågående pandemi, Covid -19

Allmänhetens frågestund

Fråga från Johan Ragnarsson (V) 2020/222

Verkstaden 4 - interpellation 2020/225

Granskning av integration - yttrande 2019/418

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter - yttrande 2020/111

Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 2020/142

Försäljning av Åkerviolen 1 2020/182

Del av Hässelås 2:1 - markförsäljning 2020/164

Avkastningskrav 2021 helägda bolag 2020/11

Avgifter kosten, barn- och utbildningssektorn 2019/182

Avgifter kosten, sociala sektorn 2020/184

Avgifter externt boende, sociala sektorn 2020/183

Digital medverkan på kommunfullmäktiges möten - motion 2020/159

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

2020/48

Förbifart för lastbilar och tung trafik genom Ingatorps centrum - 
medborgarförslag

2020/63

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

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

2020/61

Upprustning av allmänhetens parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag

2020/73

Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning

2019/438

Landsbygdsutveckling genom besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun 
Klinten, Eksjö kommun - medborgarförslag

2020/179

Fotbollsmål till lekparken vid Slånbärsvägen i Kaffekullen - 
medborgarförslag

2020/180

Bibehållet kommunalt ägande av klinten, Hult - medborgarförslag 2020/216

Väderskydd för anhöriga som vill träffa sina nära på exempelvis 
äldreboende - medborgarförslag

2020/187

Sammanträdesplan 2021 2020/199
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Parlamentarisk beredning - organisation och uppdrag 2020/207

Avsägelse av uppdrag - Ingegerd Axell (S) 2020/188

Avsägelse av uppdrag Micael Frisk (C) 2020/202

Avsägelse av uppdrag - Claes-Göran Stelpe (M) 2020/208

Val av ledamöter till parlamentarisk beredning 2020/207

Val av ersättare i krisledningsnämnden efter Ingegerd Axell (S) 2020/188

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Micael Frisk 
(C)

2020/202

Val av ersättare i socialnämnden efter Claes-Göran Stelpe (M) 2020/208

Utveckla Klinten/Sälj inte Klinten - motion 2020/221

Allmänpolitisk debatt 2020/22
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Kf § 145 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid -19

Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 

Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) hålls fullmäktiges sammanträde i 
Östanåskolans aula. Planen är att årets resterande möten även ska hållas här.
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Kf § 146 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Lars-Evert Björck, Hult, vill att samtliga intäkter för skogsavverkning på 
naturreservatet Klinten, för samtliga tre avverkningar (även de för några år sedan), 
redovisas. 

Lars-Evert Björck är förhindrad att delta personligen. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Gustafsson (M) lämnar 
följande redovisning:

tkr

Intäkter 2019 633 

Kostnader för gallring 473,2

Netto 160,7

Intäkter 2020

Driftbidrag från länsstyrelsen 108 

Intäkter smärre gallring   28  

Kostnad för färdigställande av väg 
och våtmark   58 

Kostnader totalt   59 

Frågeställaren kommer personligen kontaktas för att få utförligare information.

Henrik Simonsen, Hult, ställer följande frågor om Klinten. 

- Erik Johansson, är du medveten om att det finns en planerad storsatsning 
från Movänta Camping gentemot organisationer i Tyskland, vilken blivit 
försenad på grund av rådande pandemi? I slutändan handlar det om att 
Klinten inte är en kostnad, utan en samhällsekonomisk vinst. En 
försäljning av Klinten innebär att Movänta Camping på sikt både får svårt 
att utveckla sig och klara sig. 

- Johan Ragnarsson, är du medveten om att den planerade 
fastighetsbildningen kapar naturreservatet itu och hindrar allmänhetens 
tillgång till den populära badstranden? Ett mycket större område än 
avstyckningen i praktiken kommer att bli till privat nyttjande. Kan det 
därför vara så att beslut om försäljning av fastigheterna på Klinten, tas 
utan att beslutsfattarna själva har varit på plats? 
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- Lea Petersson, är du medveten om att Klinten är välbesökt och att 
Hultbor och utsocknes samlas där för att njuta av ett aktivt friluftsliv och 
att Klintens till synes låga uthyrning istället är ett resultat av kommunens 
beslut att inte satsa på anläggningen? För det är inte på grund av att 
anläggningen skulle vara bristfällig, impopulär eller otidsenlig. 

Erik Johansson (C) lämnar följande svar;

Jag känner till campingen och dess ägare och är medveten om intresset för att 
använda Klinten, men jag är inte insatt i detaljerna. Jag känner också till att de 
olika delarna stödjer, påverkar och behöver varandra och att de är betydelsefulla 
för varandra.

Johan Ragnarsson (V) lämnar följande svar; 

Jag har besökt Klinten och vet hur det ser ut, jag hoppas att fler har varit där. 

Jag är medveten om att naturreservatet delas i två delar och innebär att man får gå 
en omväg för att nå stranden utan att beträda någon annans tomtmark. Jag håller 
därför med i det avseende du framför. 

Lea Petersson (MP) lämnar följande svar; 

Jag är medveten om Klintens attraktivitet, och vet att många Hultbor och 
Eksjöbor, liksom många föreningar ofta besöker Klinten för olika aktiviteter och 
bad. 

En sådan anläggning blir, enligt min mening, aldrig otidsenlig eller impopulär. Det 
som kanske gjort den det i år, är kanske rådande pandemi. 

Anläggningen kunde använts mycket mer ifall kommunen satsat mer på bland 
annat marknadsföring. 

Lea Petersson och Miljöpartiet är inte intresserade av att Klinten ska avyttras. 

Då inga fler frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.
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Kf § 147 Fråga från Johan Ragnarsson (V)
Dnr KLK 2020/222

Johan Ragnarsson (V) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.

De nya tidtabellerna inom kollektivtrafiken har avsevärt försämrat möjligheten att 
åka kollektivt inom regionen liksom att jobbpendla på andra tider än traditionella 
kontorstider. Vi har i Smålandstidningen under slutet av augusti kunnat läsa 
artiklar om hur människor på olika sätt har begränsats av dessa nya (o)möjligheter 
att resa kollektivt. Detta i en tid där klimatet diskuteras med allt större allvar och 
där Agenda 2030 skall vara en grundsten i samhällsbygget. 

Den spårbundna kollektivtrafiken ska satsas på vilket är positivt. Människor på 
landsbygden bor dock inte nödvändigtvis i anslutning till järnvägsstationerna 
varför busstrafiken också med nödvändighet måste prioriteras. 

Med anledning av det ovanstående ställs följande frågor: 

- Håller kommunledningen med om ovanstående syn på kollektivtrafikens
  nuvarande status?

- I så fall - hur verkar kommunens ledning för en välfungerande kollektivtrafik 
  som inbegriper hela kommunen? Vilka kontakter har tagits? Vilka försök till    
  dialog har tagits för att föra fram kommunens synpunkter och önskemål?   

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar; 

När det gäller kollektivtrafiken, så styrs den av Regionen via Jönköpings 
Länstrafik (JLT). 

Övergripande styrs trafiken av Regionen via Jönköpings länstrafik. 

Målen för kollektivtrafiken finns i den regionala utvecklingsstrategin samt det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Eksjö kommun är remissinstans för båda 
dessa och har yttrat sig i frågan via kommunstyrelsen. 

I Eksjö kommuns översiktliga planering ska ny bebyggelse utgå från utbyggd 
kollektivtrafik så långt det är möjligt. Nannylund, Kvarnarp (trädgårdsstaden), Kv. 
Trumpeten (Coop Konsum) är pågår detaljplaneprocesser som styrker detta. 

På den operativa nivån för samhällsbyggnadssektorn den löpande dialogen med 
JLT. 

Inför varje nytt tidtabellsår tar JLT initiativ för en dialog om föreslagna 
förändringar. Dessa träffar brukar hållas ihop med Nässjö, Vetlanda och Sävsjö 
kommun då stora delar av trafikuppläggen utgår från tider och kapacitet på 
Jönköpingsbanan. 

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De förändringar som skett under året har sin grund i att det funnits ett överutbud 
på trafik mellan Nässjö och Eksjö sett ur ett regionalt perspektiv. 

Åtgärden med att bryta isär Linje 301 som tidigare hade en linjesträckning Nässjö-
Eksjö-Vetlanda och tillbaka går numera endast i relationen Eksjö-Vetlanda. Detta 
har försämrat vissa relationer. 

Eksjö-Nässjö servas av dels Krösatåg samt busslinjerna 321 och 325. 

Förändringen har inneburit vissa problem exempelvis kan man inte längre åka 
från Kvarnarp direkt till Nässjö utan byte eller från Abborravik direkt till Vetlanda 
utan byte vid Eksjö station. 

Huvuddelen av relationerna får ändå anses opåverkade och den stora massan 
pendlare utgår från Eksjö Resecentrum och med den utgångspunkten är påverkan 
liten. 

Att enskilda individer kan få ett försämrat pendlingsmönster är tyvärr oundvikligt. 

Eksjö kommun har full möjlighet att lämna inspel och förslag till JLT och 
Regionen när problem och utmaningar uppstår.
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Kf § 148 Verkstaden 4 - interpellation
Dnr KLK 2020/225

Ulf Svensson (SD) anför i interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Annelie Hägg (C) frågor om renoveringen av fastigheten Verkstaden 4. 

Det kan inte undgå någon att det byggs eller renoveras lite varstans i kommunen, 
både kommunala och privata projekt är i full gång eller förväntas komma att 
startas inom kort. 

Sverigedemokraterna ser det som både glädjande och positivt med detta 
engagemang i hela Eksjö kommun, men det ger också upphov till frågor, myter 
och kanske även onödiga spekulationer. 

Ett av dessa berör just fastigheten Verkstaden 4 (gamla Elgiganten) jämte Family 
House, där det renoveras för fullt till en ny verksamhet i denna fastighet. 

Vi Sverigedemokrater frågar 

 Hur stor blir den totala renoveringskostnaden? 
 Vem står för renoveringen? 
 Om det är något av kommunens bolag som står för renoveringen, hur 

lång är då avskrivningstiden? 

Med utgång av det snabba förloppet och med tanke på kommunens bolagshistorik 
gällande upphandlingar, 

 Med vilka och hur har upphandlingen skett?

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnar följande svar; 

 Hur stor blir den totala renoveringskostnaden? 

Ombyggnaden innehåller lokaler för Trafikverket (körprov) och Friskis. Sedan 
tidigare finns Family House i byggnaden. 

Kostnaden för ombyggnaden är ca 13 mnkr. 

Hyresintäkterna kommer att täcka kostnaderna för drift och investering. 

 Vem står för renoveringen? 

Investeringen är beslutad av styrelsen i AB Eksjö Industribyggnader, som äger 
fastigheten. 

 Om det är något av kommunens bolag som står för renoveringen, hur 
lång är då avskrivningstiden? 
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Avskrivning sker enligt regelverket K3 för komponentavskrivning:

Avskrivningstid Andel
Byggnad (år) (%)
Stomme & Grund 100  15
Stomkompl. & Innervägg  40  10
Värme, Sanitet & Sprinkler  40  20
El  40  20
Fasad & Fönster  40  10
Yttertak  30    0
Ventilation  25  10
Portar, hissar & lyftanordning  25    5
Restpost  50  10

Summa                     100%

 Med vilka och hur har upphandlingen skett?

Projektet har upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) av Eksjö 
kommuns upphandlingsenhet på uppdrag av AB Eksjö Industribyggnader. 

Ändamålet för AB Eksjö Industribyggnader är enligt ägardirektivet, att bolaget 
allmänt ska främja näringslivet i kommunen, och i detta syfte tillhandahålla lokaler 
till småindustri och hantverk genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv, handel och 
försäljning av fastigheter. 

Bolaget ska vidare vara ett komplement till det övriga lokalutbudet som finns i 
kommunen, och vara ett redskap för att samordna eller förmedla lokallösningar 
för näringslivet. 

Trafikverket är sedan 2020-09-15 inflyttade och Friskis beräknas öppna i slutet av 
oktober/början av november 2020.

Ulf Svensson (SD) 

Hur långt är hyreskontraktets längd i förhållande till hyresintäkten?

Annelie Hägg (C)

När det gäller avskrivningsregler med mera, måste man förhålla sig till vad lagen 
säger. Avskrivningar har därför gjorts per komponent som lagen föreskriver. 

När en sådan investering görs, har bolagets styrelse fattat beslut härom. Då har 
man totala kalkyler så att man räknar hem investeringen och att man får en viss 
avkastning i bolaget. Några detaljer i ärendet lämnas inte, eftersom det är styrelsen 
i respektive bolag som hanterar de frågorna. 
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Kf § 149 Granskning av integration - yttrande
Dnr KLK 2019/418

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning 
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens hantering av integration. Granskningen 
gjordes i samarbete med Ydre och Aneby kommuner. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2019.

Av revisionsrapporten 2020-01-23 framgår ett flertal rekommendationer som 
sammantaget i stort hade gett en annan bild om kommunen haft ett samlat 
övergripande perspektiv och styrning genom en central funktion som håller ihop 
alla delar av kommunens integration.

Revisionens samlade bedömning är att Eksjö kommun till viss del har ett 
fungerande arbete med integration.

I samband med att granskningsrapporten redovisades beslutade 
kommunfullmäktige 2020-01-23, att godkänna att revisionen lägger till en bilaga 
till lämnad rapport samt att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen. 
Revisionens bilaga redovisades för fullmäktige 2020-05-28. Återredovisning av 
ärendet till kommunfullmäktige ska ske senast 2020-09-24.

Utifrån genomförd granskning ger kommunrevisionen ett antal 
rekommendationer som besvaras enligt följande.  

Revisionen anser att det saknas någon form av central funktion som håller 
ihop alla delar av kommunens integration och rekommenderar att det 
införs.
Kommundirektören har samlat nyckelpersoner inom integrationsarbetet för att få 
in synpunkter och tankar om hur kommunen ska bedriva och organisera arbetet 
inom integration. Det ska inom förvaltningen finnas ett tydligt övergripande 
uppdrag för integration. Hur organisationen runt uppdraget ska se ut, ska 
utarbetas inom förvaltningens ledningsgrupp under hösten 2020.  
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I arbetet med medborgardialoger har det framkommit att Eksjö kan mer 
och att kommunen behöver vara en förebild i arbetet med integration. 
Revisionen delar den uppfattningen då det i intervjuerna framkommit att 
integrationsarbetet behöver börja med en övergripande plan där det 
framgår vilken riktning politikerna har inom området. Revisionen ser att 
det är av högsta vikt att detta arbete fortsätter, att det implementeras i 
verksamheterna och att det följs upp kontinuerligt. 
Ett sätt för kommunen att följa upp integrationsarbetet är genom respektive 
sektorers verksamhetsplaner.  Med utgångspunkt från verksamhetsplaner sker 
resultatdialoger mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Integration är ett 
område som ska beaktas i alla sektorers verksamhetsplaner. På 
budgetberedningens sammanträde i augusti redovisades respektive sektorers 
arbete inom integration. 

Revisionen anser att det är av vikt att enheten Hälsa Integration Arbete 
(HIA:s) verksamhet genomlyses och att det genomförs för att på så sätt få 
en faktabaserad grund för hur de bedriver sitt integrationsarbete och vad 
som behövs för att fler ska bli integrerade under etableringsfasen. 
En genomlysning gjordes under 2019 av verksamheten HIA. Genomlysningen 
hade inte integrationen med som ett särskilt område, utan genomlysningen gjordes 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Utifrån denna rapport har ett arbete påbörjats 
om hur organisationen inom HIA ska se ut. I arbetet har det varit lite olika tankar 
om hur verksamheten ska utformas, men har nu landat i att integrationen som 
tidigare varit en egen del inom organisationen, från och med nu ska ingå i den 
ordinarie verksamheten.

Det innebär att begreppet integration inte längre bara avser målgruppen 
nysvenskar, utan kommer framåt omfatta alla människor som på något vis 
behöver integreras i samhället. Det innebär också att alla kommer hanteras enligt 
samma processer. Processer för HIA som verksamhet kommer tas fram under 
hösten.

Det kommer också innebära att verksamheten ska arbeta utifrån funktioner och 
uppdrag. Det vill säga verksamheten kommer utifrån framtagen genomlysning 
satsa på de funktioner verksamheten behöver för att klara de mål och uppdrag 
verksamheten blir satt att uppnå.

Samarbete kommer upparbetas med de myndigheter som också har ett ansvar i att 
människor kommer ut på arbetsmarknaden såsom Arbetsförmedling och 
Regionen. Vidare samarbete kommer ske inom de Europeiska socialfondens 
projekt (ESF-projekt) som syftar till att människor kommer närmare 
arbetsmarknad och självständighet. 

Revisionen rekommenderar att det i arbetet med att jobba mot fler 
praktikplatser tydligt görs klart att Svenska för invandrare (SFI) och 
socialtjänsten behöver samarbeta i dessa frågor med ett gemensamt 
ansvarstagande för integration inom kommunen.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Eksjö kommun har fått medel av Europeiska socialfonden (ESF) för att bedriva 
projektet Språkstugan. Syftet med projektet är att utlandsfödda individer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden och som har svårigheter med svenska 
språket, kommer närmare arbetsmarknaden eller studier. Det är kopplat till 
kommunprogrammets effektmål livskvalitet, med indikatorn att färre personer ska 
vara beroende av försörjningsstöd. 

Projektet skapar en påbyggnad till sociala sektorns modell hos HIA. Påbyggnaden 
handlar om att deltagarna ska lära sig bättre svenska, få ökat engagemang och 
självkänsla genom att själva driva aktiviteter, få insikt i entreprenörskap och från 
det går till att starta företag samt få bättre kontakt med företag och föreningar och 
göra språkpraktik. 

Projektets projektgrupp och projektledare är medarbetare på sociala sektorn och 
tillväxt- och utvecklingssektorn. Genom att bemanna projektet med intern 
personal stannar kompetens och projekterfarenheter i kommunen. Genom 
projektet kommer HIA och SFI att samarbeta mer kring att starta och driva 
språkpraktikplatser, hos såväl företag som föreningar. Projektet ökar samverkan 
och transparensen mellan integrationsfrämjande aktörer, civilsamhället, 
kommunen och arbetsgivare. Projektet pågår från augusti 2020 till augusti 2022.

Revisionen rekommenderar att en kartläggning av alla som är under 
etableringsfasen genomförs för att efter det kunna fatta beslut om hur 
man ska jobba vidare, och vad kommunen behöver fokusera på.
Inför starten av utbildningen i svenska för invandrare genomförs en initial 
kartläggning där såväl specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare på 
orienteringskurs deltar. 

I de fall den blivande deltagaren har läst SFI tidigare, alternativt har lärt sig mycket 
svenska på annat sätt, kursplaceras deltagarna direkt och en individuell studieplan 
upprättas. För merparten av deltagarna startar de sin SFI-undervisning på 6 
veckors orienteringskurs där de, utöver att läsa svenska, också genomgår en 
fördjupad kartläggning med avseende på studiebakgrund, yrkeserfarenheter, 
nuvarande social situation och motivation. I kombination med färdighetstester 
används resultaten från denna kartläggning vid såväl kursplacering som eventuella 
fortsatta extra insatser av lärare, studievägledare eller specialpedagog. 

Resultaten från kartläggningarna förmedlas vid behov till ansvariga handläggare på 
såväl Arbetsförmedlingen som i förekommande fall sociala sektorn.

Revisionen rekommenderar att en utvärdering genomförs av hur 
framgångsrik SFl-undervisningen är för att se om det finns behov av 
att utveckla undervisningen.
I verksamhetsplanen för vuxenutbildningen finns mål för att mäta hur väl 
utbildningen verkar mot de av kommunen beslutade prioriterade effektmålen. Ett 
kontinuerligt kvalitetsarbete pågår med syfte att utveckla undervisningen. 
Förbättringar sker bland annat genom omvärldsbevakning och fortbildning. 
Utvecklingen av verksamheten följs kontinuerligt upp bland annat via de öppna 
jämförelserna som publiceras i Kolada, med SCBs statistik som källor. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I de övergripande målen från Agenda 2030 finns exempelvis ett mått på hur 
många elever på SFI som klarat minst två kurser inom två år efter att de 
registrerats som nybörjare. I dessa jämförelser framkommer att SFI-
undervisningen i Eksjö de senaste åren haft bättre, eller långt bättre, resultat än 
genomsnittet i riket. 

Revisionen rekommenderar att Eksjö ser över sina rutiner för 
hedersrelaterat våld och att det därefter skapas en 
handlingsplan.
Riktlinjen för våld i nära relation har reviderats och hedersrelaterat 
våld är en del i riktlinjen. Ett arbete pågår med att ta fram en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld, där varje sektor ska beskriva 
aktiviteter för sitt arbete.  

Revisionen rekommenderar att Eksjö, precis som Ydre och 
Aneby kommuner, skulle vinna på att träffa företrädare från 
överförmyndarverksamheten som inom sitt informationsansvar 
kan komma till kommunen och utbilda/informera 
socialförvaltningen om överförmyndarens uppdrag.
Kommunens uppfattning är att sociala sektorn har god kunskap om 
överförmyndarens uppdrag och att det finns bra samarbete och dialog dem 
mellan. 

Revisionen rekommenderar att det görs en översyn av rutinerna 
kring återsökning och att dessa skrivs ner och sedan förmedlas till 
alla som inom sina arbetsuppgifter behöver känna till hur 
återsökningen går till.
Kommunen bedömer att det finns rutiner och relativt bra kunskap kring 
återsökning. 

Revisionen rekommenderar Eksjö kommun att kontakta Aneby 
kommun för att ta lärdom om Anebys arbete med projekthantering 
inom socialtjänsten samt Ydre kommuns projekthantering inom 
kultur- och fritid för att se om det finns möjligheter för Eksjö att få 
influenser kring integrationsprojekt.
Aneby ingår i nätverket med integrationssamordnare och det finns ett bra 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna på Höglandet. Eksjö kommun har också 
representation i nätverket för integrationshandläggare och strateger inom 
Regionen, där länsstyrelsen är sammankallande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Ledningsutskottets beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz och Catharina Tingvall
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23, 2020-05-28
Granskning Integration - kompletterande intervjuer
Revisionsskrivelse - Granskning av integration
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 150 Granskning av samverkan kring 
utskrivningsklara patienter - yttrande
Dnr KLK 2020/111

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Revisionsfirman PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region 
Jönköpings län, 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 
rehabilitering 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 den genomförda granskningen 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:

Kommunerna kan i nuläget inte självständigt hämta ut statistik ur systemet. 
Däremot har kommunerna tillsammans med Regionerna ingått ett avtal gällande 
systemet Cosmic Link. 

Rollen som vårdsamordnare behöver förtydligas och förankras. Det är prioriterat 
och kommer att lyftas och diskuteras i de olika nätverken via kommunal 
utveckling. 

Förskrivning av hjälpmedel. Det ligger på kommunerna att förskriva hjälpmedel 
och det kommer att lyftas i äldrenätverket via kommunal utveckling. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Slutenvårdens uppdrag är att ange förväntad vårdtid och utskrivningsdatum. I 
samverkan kring övergången i vården från slutenvården till kommunen finns 
förbättringsmöjligheter för att säkerställa tid/planering för hemgång, samt i 
processen samordnad vårdplanering. Brister i samverkan kan försvåra 
planeringsprocessen för hemgång och vara resurskrävande för kommunen både ur 
ett ekonomiskt perspektiv, men också utifrån ett kvalitetsperspektiv. 

Digitala vårdplaneringsmöten. Eksjö kommun har utrustning för att utföra digitala 
vårdplaneringsmöten och har kompetens för det. I rutinen för 
samordnadvårdplanering (SVPL), är det vårdcentralerna som har huvudansvaret 
för att kalla till en vårdplanering, som enligt rutin ska ske inom 3 dagar utifrån 
planerad utskrivningsdag. Det är vårdsamordnaren på vårdcentralen som har 
ansvaret att skriva en samordnad individuell plan (SIP) och kalla till vårdplanering. 
Fortsatt dialog med kommunal utvecklig och dess nätverk sker. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Socialberedningens beslut 2020-08-20
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström
Granskningsrapport Samverkan kring utskrivningsklara patienter
Revisionsskrivelse 2020-02-06
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23 

Utdrag: 
Sociala sektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 151 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1
Dnr KLK 2020/142

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för  

- att ta ett stort resonemang med alla intressenter innan beslut fattas i 
ärendet, 

- att räkna om driftkostnaderna, 
- att tillsammans med Länsstyrelsen undersöka möjligheten att tillskapa ett 

Naturrum
- att göra en fördjupad konsekvensanalys av att behålla respektive försälja 

Klinten med avseende på samhällsnytta och allmänintresse på såväl kort 
som lång sikt.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2020-06-02 konsekvensanalys avseende byggnaderna 
i Klinten på fastigheten Ägersgöl 2:1. Konsekvensanalysen belyser historik, hur 
anläggningen används och förvaltas, ekonomi samt alternativa framtidsscenarion.

Sammanfattningsvis bedömdes att ett inriktningsbeslut behöver fattas avseende 
byggnadernas/anläggningens framtid utifrån följande två scenarion;

- Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska 
resurser läggas i form av investeringar och personal på att anläggningen 
faktiskt nyttjas i betydligt högre grad.

alternativt 

- En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för 
kommunen som helhet och konkret en relativt stor besparing och 
möjlighet att lägga mer energi på kärnverksamhet.

Oavsett om försäljning sker eller ej är det lämpligt att reservatet och byggnaderna 
utgörs av fristående separata fastigheter för framtida förvaltning.

Fastigheten Ägersgöl 2:1 är belägen vid Försjön norr om Hult. Fastigheten består 
idag, innan genomförd fastighetsbildning som pågår, av totalt ca 80 hektar mark, 
vatten samt byggnader. Merparten utgörs av Klintens naturreservat som omfattar 
skog och jordbruksmark. En mindre del om ca 1,5 hektar utgörs av tomtmark och 
byggnaderna som ligger utanför reservatet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En förutsättning för att Klinten ska kunna säljas är att fastighetsbildning sker, då 
reservatet och byggnaderna idag utgörs av en och samma fastighet. 

Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning, i form av avstyckning, är i enlighet med tidigare 
beslut inskickad till Lantmäteriet. Bedömningen är att avstyckning bör vara klar 
mot slutet av 2020 om inget oförutsett sker. 

Yrkandet till Lantmäteriet är utformat så att naturreservatet bildar en ny egen 
fastighet kallad styckningslotten. Restfastigheten, Ägersgöl 2:1, kommer bestå av 
byggnaderna med tillhörande tomtplatser. Ladugården är i bottenvåningen inredd 
med logement, pentry, duschar och toaletter. Huvudbyggnaden består av kök, 
matrum/matsal i bottenvåningen och sovrum på övervåningen. Det så kallade 
Lillklinten består av ett litet kök och sovrum, men saknar toalett och dusch. 
Standarden är genomgående enkel för hela byggnadsbeståndet, men byggnaderna 
är i ett gott och välbevarat skick, tack vare omsorgsfull förvaltning. 

Observera att restfastigheten avses bilda en fastighet, men uppdelad i två skiften, 
då tomtplatserna separeras av åkermark som ingår i reservatet. En förutsättning är 
dock att Lantmäteriet prövar åtgärden lämplig och fattar beslut i enlighet med 
yrkandet. Preliminär sammanlagd areal för de två skiftena är ca 15 000 kvm samt 
en vattenareal om ytterligare ca 15 000 kvm, som innebär en totalareal om ca 3 
hektar.

Sjöledningen avseende vatten och avlopp 
Befintlig sjöledning i Försjön som försörjer byggnaderna med kommunalt vatten 
och avlopp, är ett fastighetstillbehör till Ägersgöl 2:1. Sjöledningen är ca 2,5 km 
lång och sträcker sig från anslutningspunkten vid vattenverket norr om Movänta 
till Klinten. Notera att sjöledningarna inte är kommunala ledningar utan att det i 
dagsläget är en enskild ledning, fastighetstillbehör, som hör till Ägersgöl 2:1. 

Aktuell sjöledning försörjer också ett antal bostadsfastigheter i Sjövik som fått rätt 
att nyttja ledningarna genom nyttjanderättsavtal. I samband med att ansökan om 
fastighetsbildning skickades in till Lantmäteriet, har kommunen även yrkat på att 
bilda en så kallad gemensamhetsanläggning avseende sjöledningen, vilket innebär 
att en samfällighet avses bildas där varje fastighet åsätts ett juridiskt bindande 
andelstal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter deltagande fastigheter har 
för att nyttja ledningen. Avsikten är att förvaltandet av sjöledningen i framtiden 
inte ska vara förenat med frågetecken, vilket det i ej oväsentliga delar bedöms vara 
idag. 

Berörda fastighetsägare i Sjövik motsätter sig dock allmänt bildandet av en 
gemensamhetsanläggning och ser hellre att kommunen bildar ett så kallat 
verksamhetsområde. Detta har föranlett att berörda fastighetsägare 2020-07-03 
gemensamt skickat in hemställan om att inrätta verksamhetsområde. Den 
hemställan kommer hanteras separat från detta ärende.
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Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

YRKANDE

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Johan Starck (S) med bifall av Tommy Ingvarsson (C), Lea Petersson (MP), 
Bo Ljung (KD), Jürgen Beck (V) Johan Ragnarsson (V), Micael Carlsson 
(L) och Erik Johansson (C) 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

- att ta ett stort resonemang med alla intressenter innan beslut fattas i 
ärendet, 

- att räkna om driftkostnaderna, 
- att tillsammans med Länsstyrelsen undersöka möjligheten att tillskapa ett 

Naturrum
- att göra en fördjupad konsekvensanalys av att behålla respektive försälja 

Klinten med avseende på samhällsnytta och allmänintresse på såväl kort 
som lång sikt.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Johan Starcks med fleras yrkande om återremiss, 
mot att ärendet avgörs av kommunfullmäktige idag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska återremitteras.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02, 2020-09-01
Ledningsutskottets beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Översiktskarta Ägersgöl 2:1

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 152 Försäljning av Åkerviolen 1
Dnr KLK 2020/182

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köpekontrakt avseende Åkerviolen 1.

Ärendebeskrivning 
Hemhagen Fastigheter AB och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal 
för byggnation av hyreslägenheter på fastigheten Åkerviolen 1, efter beslut i 
kommunstyrelsen 2019-10-29. 

Intentionerna i markanvisningsavtalet är nu uppfyllda och byggnation avses  
påbörjas inom kort, vilket innebär att köpekontrakt ska ingås. Köpekontraktet är 
villkorat med att byggstart sker inom ett år för att köpet ska fullbordas. 

Hemhagen Fastigheter AB har överlåtit markanvisningsavtalet till Arkadia 
Bostäder Jönköping AB som är Hemhagens uppdragsgivare avseende 
byggnationen. Föreslaget köpekontrakt är därför skrivet med denna part som 
köpare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Ledningsutskottets beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Köpekontrakt Åkerviolen, Hemhagen, Arkadia
Åkerviolen 1 översiktskarta
Åkerviolen skala 1:1000

Utdrag: 
FB Bostad Utveckling AB
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 153 Del av Hässelås 2:1 - markförsäljning
Dnr KLK 2020/164

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köpekontrakt avseende försäljning, del av Hässelås 2:1, till 
Transportaktiebolaget i Jönköping AB.

Ulf Svensson (SD) och Mats Svensson (SD), deltar inte i överläggning eller beslut 
på grund av jäv.

Jürgen Beck (V), Tommy Ingvarsson (C), Eva Ekenberg (MP), Johan Ragnarsson 
(V), Lea Petersson (MP), Lennart Nilsson (C), Ami Fagrell (V), Erik Johansson 
(C) och Maria Havskog (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Transportaktiebolaget i Jönköping AB (Transab) bedriver idag verksamhet inom 
entreprenad, fastighetsskötsel och renhållning på Breviksvägen 55 i Eksjö.

De senaste åren har man letat efter en plats i Eksjö att samla sina verksamheter. 

Efter diskussioner med mät- och exploateringschef har man bedömt att, det för 
industri planlagda, området på industriområdet vid Hässelåsgatan är en lämplig 
lokalisering för Transabs behov. 

YRKANDE
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Tommy Ingvarsson (C) med bifall av Johan Ragnarsson (V), och Ami 
Fagrell (V) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Eva Ekenberg (MP) att ärendet återremitteras för att hitta alternativ till 
försäljning av annan mark till Transab. 

Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M), Mattias Ingeson (KD) och 
Johan Starck (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, först proposition på Eva Ekenbergs yrkande om återremiss, mot att 
ärendet avgörs idag.
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Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Tommy Ingvarssons, med fleras 
avslagsyrkande, mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Ledningsutskottets beslut 2020-08-18
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Köpekontrakt del av Hässelås 2:1
Översiktskarta Hässelås 2:1
Transab intresseanmälan Hässelås 2020-05-22

Utdrag: 
Transportbolaget i Jönköping AB
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 154 Avkastningskrav 2021 helägda bolag
Dnr KLK 2020/11

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avkastningskravet för respektive bolag 2021 är: 

 Eksjö Energi AB 14 procent av eget kapital
 Eksjöbostäder AB   3 procent av eget kapital
 Eksjö Kommunfastigheter AB   8 procent av eget kapital, ökning av  

                                                          avkastning ska ske genom 
                                                          effektiviseringar i bolaget

 Byggnadsfirma Stridh och Son AB  0 procent av eget kapital
 AB Eksjö Industribyggnader   5 procent av eget kapital

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-06-02 lämna förslag på avkastningskrav utifrån god 
ekonomisk hushållning för bolagen, och att i beslutsunderlaget ska ingå uppgifter 
om bolagens investeringsplaner och behov av nyupplåning och amortering.

Eksjö Stadshus AB gav 2020-05-26 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
avkastningskrav 2021 för helägda bolag till kommunstyrelsens möte 2 juni med 
följande inriktning

Eksjö Energi AB: öka sin avkastning för avsättning till kommande stora 
investeringar.

Eksjöbostäder AB: amortera sina lån, avkastning som täcker sina reinvesteringar

Eksjö Kommunfastigheter AB: avkastning som täcker reinvesteringar, genom 
effektiviseringar

AB Eksjö Industribyggnader: avkastning som täcker reinvesteringar
Utgångspunkten är bolagens behov av resultat för att bolagen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Belåningen i bolagskoncernen är relativt hög och mycket 
liten amortering av lånen sker. Koncernen står inför större investeringar i 
framtiden och har då behov av nyupplåning. Målet är att bolagens reinvesteringar 
finansieras med eget kapital och att nyupplåning endast sker om behov finns vid 
nyinvesteringar.
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Eksjö Energi AB
Bolaget behöver öka sitt resultat för att klara finansiering av investeringar. Med ett 
resultat på 20 mnkr (motsvarar 14 procent av eget kapital) per år 2020–2023, 
klarar bolaget att finansiera sina reinvesteringar utan nyupplåning och 80-85 
procent av planerade nyinvesteringar 2020-2023.

Avkastningskrav 2020: 10 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 14 procent av eget kapital

Eksjöbostäder AB
Bolaget planerar inga nyinvesteringar eller nyupplåning under 2020–2023. Bolaget 
har en hög uthyrningsgrad, vilket innebär att utrymme för amortering borde 
finnas. Men under planperioden står bolaget inför mycket omfattande underhåll 
och reinvesteringar i delar av bostadsbeståndet (Röd- och Blåklinten i Kvarnarp), 
vilket gör att likviditeten går åt till att finansiera reinvesteringar och utrymmet för 
amortering inte finns, samt att de tillfälligt höga nivåerna på underhåll gör att 
resultatet inte kan ökas förrän efter de stora renoveringarna. 

Avkastningskrav 2020:  3 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021:  3 procent av eget kapital

Eksjö Kommunfastigheter AB
Bolaget planerar nyupplåning under 2020–2023 som överstiger planerade 
nyinvesteringar. För att reinvesteringarna ska finansieras utan lån behöver 
resultatet öka under planperioden. Resultatet ska ökas genom effektiviseringar i 
bolaget.

Avkastningskrav 2020:  4 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021:  8 procent av eget kapital

Byggnadsfirma Stridh och Son AB
Bolaget har precis färdigställt byggnaden på Cicelören. Hyresnivåerna och 
kostnader i bolaget medför att bolaget initialt inte bedöms ha något utrymme för 
avkastningskrav.  

Avkastningskrav 2020:  0 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021:  0 procent av eget kapital

AB Eksjö Industribyggnader
Bolaget planerar nyupplåning om 10 mnkr för att finansiera nyinvesteringar under 
perioden 2020–2023. Reinvesteringarna bedömer man kunna finansiera utan 
upplåning med ett resultat om 1 mnkr, vilket motsvarar 5 procent av eget kapital. 

Avkastningskrav 2020:  0 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021:  5 procent av eget kapital
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YRKANDE
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Markus Kyllenbeck (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21, 2020-06-02, 2020-09-01
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz 2020-06-02
Eksjö Stadshus AB beslut 2020-01-14, 2020-05-26
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-01-21

Utdrag: 
Eksjö Energi AB 
Eksjöbostäder AB 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
Byggnadsfirma Stridh och son AB 
AB Eksjö Industribyggnader 
Ekonomichef

27



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 155 Avgifter kosten, barn- och 
utbildningssektorn
Dnr KLK 2019/182

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa en årlig uppräkning av avgifter inom kostverksamheten enligt 
Konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster och för 
pedagogiska måltider, med första uppräkning från och med 2020-08-01.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2018-11-15 respektive 2019-03-21 beslutat att lunch ska 
erbjudas all kommunanställd personal, samt att pedagogiska måltider via 
kostverksamheterna inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn ska 
tillämpas inom vissa verksamheter. Prissättningen utgår från kostnaden för 
personallunch, där subvention ges vid månadsabonnemang. 

Pedagogisk måltid finns inom barn- och utbildningssektorn för personal med 
direkt arbete i barn- eller elevgrupp och som har tillsynsskyldighet vid måltider. 
Inom sociala sektorn finns pedagogiska måltider för personal som arbetar vid 
demensenheter och på gruppbostäder som har tillsynsskyldighet vid måltider.

Beslutet innebär att de prislistor som finns för kommunanställd personal, externa 
gäster och för pedagogiska måltider, årligen räknas upp med KPI för oktober 
månad föregående år, med första uppräkning 2020-08-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-06-17
Tjänsteskrivelse, sektorsekonom, 2020-06-10
Måltidspriser 2020-08-01
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-21

Utdrag: 
Måltidschef barn- och utbildningssektorn
Sektorsekonom barn- och utbildningssektorn
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Kf § 156 Avgifter kosten, sociala sektorn
Dnr KLK 2020/184

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa en årlig uppräkning av avgifter inom kostverksamheten enligt 
Konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster och för 
pedagogiska måltider med första uppräkning från och med 2020-08-01.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2018-11-15 respektive 2019-03-21, beslutat att lunch ska 
erbjudas all kommunanställd personal, samt att pedagogiska måltider via 
kostverksamheterna inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn, ska 
tillämpas inom vissa verksamheter. Prissättningen utgår från kostnaden för 
personallunch där subvention ges vid månadsabonnemang. 

Pedagogisk måltid finns inom barn- och utbildningssektorn för personal med 
direkt arbete i barn- eller elevgrupp och som har tillsynsskyldighet vid måltider. 
Inom sociala sektorn finns pedagogiska måltider för personal som arbetar vid 
demensenheter och på gruppbostäder som har tillsynsskyldighet vid måltider.

Beslutet innebär att de prislistor som finns för kommunanställd personal, externa 
gäster och för pedagogiska måltider, årligen räknas upp med KPI för oktober 
månad föregående år, med första uppräkning 2020-08-01. En prisuppräkning från 
och med 2020-08-01 skulle innebära en uppräkning enligt oktober 2019 års KPI 
med 1,61 procent.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Socialberedningens beslut 2020-06-15
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-21

Utdrag: 
Måltidschef sociala sektorn
Sektorsekonom sociala sektorn
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Kf § 157 Avgifter externt boende, sociala sektorn
Dnr KLK 2020/183

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgifter för brukare boendes i externt boende i äldreomsorgen 
utanför kommunens egenregi enligt följande:

- Egenavgift per månad för boendekostnader ska följa maximal 
ersättningsnivå enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 §, det vill säga en tolftedel 
av 0,5539 prisbasbeloppet (motsvarande 2 183 kronor per månad i 2020 
års nivå). 
Finns ett hyresförhållande enligt hyreslagen vid extern placering, tas avgift 
ut i enlighet med hyresförhållandet. 

- Egenavgift för omvårdnad, mat och förbrukningsvaror ska vara likvärdiga 
som för brukare som bor i Eksjö kommuns särskilda boenden.

Ärendebeskrivning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagens (SoL) 8 kapitel 2 § ta ut skäliga avgifter 
som inte överstiger kommunens självkostnader för bostad i särskilt boende. 
Sociala sektorn har utrett nuvarande system för fakturering till enskild brukare. 
För de som bor i särskilt boende utanför kommunens regi presenteras en 
uppdaterad beräkning av kostnadsberäkningen.

Brukare som bor på Eksjö kommuns särskilda boende betalar 2020 en månatlig 
avgift som består av följande delar:

Avgiftsområde Kronor per månad

Hyra Olika beroende på rum och hus som brukaren bor i

Förbrukningsvaror    100 kronor

Omvårdnadsavgift 2 125 kronor

Matabonnemang 3 665 kronor

Hyran för olika rum på särskilda boenden baseras på kostnader från 
fastighetsägaren samt antalet kvadratmeter. Det gör att hyreskostnaden per månad 
för 2020 varierar mellan 3 786 kronor och 6 006 kronor.
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Brukare inom kommunens särskilda boenden har hyreskontrakt med kommunen 
och hyran baseras utifrån hyreslagen på kostnader från fastighetsägaren samt 
antalet kvadratmeter. 

Högsta avgift för bostad i särskild service som inte omfattas av hyreslagen, är per 
månad är en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp (SoL 8 kap. 5 §). 

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor, vilket innebär att högsta avgift för 
bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen är 2 183 kronor per 
månad. 

För brukare som placeras på särskilt boende i extern regi får sociala sektorn betala 
ersättning till den externa leverantören med ett totalt dygnspris. Dygnspriset är i 
regel högre än för en särskild boendeplats i kommunens egna särskilda boenden. 
Något hyresförhållande enligt hyreslagen mellan brukare och sociala sektorn, 
alternativt brukare och extern leverantör, finns inte. 

Som egenavgift för boendekostnader föreslås att följa maximal ersättningsnivå 
enligt SoL 8 kap. 5 §, det vill säga 2 183 kronor per månad (2020 års nivå). Skulle 
ett hyresförhållande enligt hyreslagen finnas vid extern placering, tas avgift ut i 
enlighet med hyresförhållandet. 

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommuner behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt SoL 8 kap. 2 § får 
kommunen ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader 
för bostad i särskilt boende. Utifrån det är det rimligt att brukare som är 
externplacerade i särskilt boende ska betala egenavgift likvärdig med vad brukare 
inom kommunens egna särskilda boenden får göra. 

Utöver boendekostnaden betalar brukare även en avgift (2020 års nivå) för 
måltidsabonnemang om 3 665 kronor per månad, och för förbrukningsvaror 100 
kronor per månad. Egenavgift för boende, mat och förbrukningsvaror blir 
därmed 5 948 kronor per månad (2 183+3 665+100) i 2020 års prisnivå. 

Utöver dessa avgifter betalar brukaren omvårdnadsavgift, likt alla andra brukare 
inom äldreomsorgen. Det gäller oavsett ifall en brukare bor i särskilt boende eller 
har hemtjänst i kommunal eller extern regi.  

Omvårdnadsavgiften kan maximalt uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp 
per månad (SoL8 kap. 5 §), vilket motsvarar 2 125 kronor per månad i 2020 års 
prisnivå. Omvårdnadsavgiften beräknas individuellt per brukare och beror på 
vilket avgiftsutrymme som brukaren har. Det innebär att omvårdnadsavgiften kan 
vara mellan 0–2 125 kronor för brukaren, i enlighet med socialtjänstlagen. 

Utifrån ovanstående blir kostnaden för boende i och utanför kommunens 
egenregi likvärdiga och skäliga även i jämförelse med varandra.
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Socialberedningens beslut 2020-06-15
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren

Utdrag: 
Socialchef
Sektorsekonom, sociala sektorn
Avgiftshandläggare, sociala sektorn
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Kf § 158 Digital medverkan på 
kommunfullmäktiges möten - motion
Dnr KLK 2020/159

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att möjlighet att medverka digitalt gäller för deltagare i riskgrupper, 

att deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under 
Covid-19-pandemin samt

att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet framför genom Ami Fagrell, Johan Ragnarsson och Jürgen Beck i 
motion 2020-05-28, att möjlighet ska ges att delta digitalt på kommunfullmäktiges 
möten. 

I motionen framförs att det är bra att det under rådande Covid-19-pandemi finns 
möjlighet att delta på distans på kommunstyrelse, nämnder med mera.

Motionärerna yrkar att:

 Kommunen följer riktlinjerna om vilka grupper som anses som 
riskgrupper för Covid-19 smitta och möjliggör digitalt deltagande i möten 
även för dem.

 Kommunen tillåter digitalt deltagande för den som har symtom på 
förkylning, och uppmanas att stanna hemma för att förhindra eventuell 
smittspridning.

 Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att delta digitalt i kommande 
sammanträden.

Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige beslutar i vilken utsträckning det 
får ske enligt 6 kap. 24 § kommunallagen (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. 

Kommunfullmäktige beslutade 20-04-23 att deltagande i nämnd-, beredning-, 
utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans under Covid-
19-pandemin.
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Sedan april har möjligheten funnits att delta digitalt på distans via Netpublicator 
videomöte. Det har fungerat väl när antalet deltagarna varit få. 

Vissa ljudupptagningsproblem har funnits, där anledningen varit att den som 
pratat varit för långt från mikrofonen. Ett test genomfördes med 30–40 deltagare, 
men då kunde inte alla ansluta till mötet. 

Fullmäktigesalen kommer att upprustas ljud- och bildmässigt, vilket kommer att 
göra att ljudupptagningsproblemen försvinner. Fullmäktigesalen lämpar sig för 
upp till 35 personer under rådande pandemi, då möjlighet till avstånd ges. 

Kommunfullmäktiges sammanträden kräver större lokal för att kunna genomföras 
med full styrka under rådande pandemi. Att skapa ljud- och bildupptagning i 
annan lokal fungerar med portabel utrustning och eftersom det bara behövs två 
ljudupptagningar det vill säga ordförande/presidium och i talarstolen, är det 
möjligt.

För att ha kontroll på det digitala mötet så att det fungerar optimalt, krävs en extra 
tjänsteperson under hela mötet, vilket medför en merkostnad.

Om en eller flera ordinarie ledamöter som deltar digitalt på ett sammanträde 
”tappar” uppkopplingen, måste sammanträdet ajourneras tills uppkopplingen är 
återställd. Om uppkoppling inte kan upprättas inträder ersättare enligt ordinarie 
ordning.  

Synpunkter har framkommit att man ser svårigheter att kunna genomföra 
sammanträden om den digitala tekniken inte fungerar och ersättare inte finns på 
plats. Gruppledarna i kommunfullmäktige har tagit fram ett kvittningssystem för 
kommunfullmäktige, där samtliga partier som är representerade i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2019–2022, skrivit under. 
Kvittningssystemet bygger på frivillighet för partierna.

I kommunfullmäktiges arbetsordning finns ingen skrivning om deltagande på 
distans, men en sådan rutin ska tas fram och skrivas in. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Ledningsutskottets beslut 2020-08-20
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-28
Motion från Vänsterpartiet 2020-05-28
Kvittningssystem från partiledarna

Utdrag: 
Johan Ragnarsson
Ami Fagrell
Jürgen Beck 
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Kf § 159 Affischtavlor på Norra och Södra 
Storgatan och Stora Torget i Eksjö - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/48

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning 
Jens Östergaard, Bruzaholm, framför i medborgarförslag 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. 

Eksjö kommun anser att evenemang är viktiga för stadens liv och attraktivitet, och 
att förutsättningarna för marknadsföring av dessa ska finnas på kommunens 
offentliga platser.  

I samband med kommunfullmäktigens antagande av gällande stadsmiljöprogram 
för Eksjö centrum, tog kommunen fram förslag på placering och utförande av nya 
annonseringsplatser inom tätortens centrala delar. Utförandet anpassades till 
platsens respektive förutsättningar. 

För Gamla stan upprättades specifika riktlinjer, utifrån och för platsens speciella 
förutsättningar, det vill säga platsens arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 
Annonseringsplatser i form av affischpelare på Norra Storgatan frångår den 
principen, samtidigt som den skulle utgöra en brandrisk och ett hinder för 
framkomligheten. Däremot ansågs Södra Storgatan vara en naturlig plats för en 
affischpelare redan från början. Annonseringsplatsen anordnades och är idag 
Eksjös populäraste plats för annonsering av evenemang. 

Samhällsbyggnadssektorn anser att en affischpelare som placeras i anslutning till 
Stora Torget kan vara en bra insats för spridning av samhällsinformation. Platsens 
förutsättningar kommer att utredas inför eventuellt genomförande. Ytterligare 
annonseringsplatser i form av anslagstavlor och aluminiumramar uppsatta på 
elskåp, finns på olika platser inom Eksjös stadskärna. Strategiska platser för större 
skyltar som annonserar evenemang, erbjuds av Eksjö kommun. Sammantaget 
arbetar Eksjö kommun med samma intentioner som förslagsställaren framför. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05, 2020-09-01
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-06-17
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Affischeringsplatser i Eksjö, kartbilaga
Medborgarförslag från Jens Östergaard, 2020-02-19

Utdrag: 
Förslagsställaren
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Kf § 160 Förbifart för lastbilar och tung trafik 
genom Ingatorps centrum - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/63

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.

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, den skulle 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 menar förslagsställaren.

Frågeställningen som förslagsställaren tar upp ses som relevant i ett långsiktigt 
perspektiv i ett scenario där de tunga transporterna skulle öka. Det är även 
positivt att förslagsställaren har utgått från befintlig infrastruktur i sitt förslag. 
Eksjö kommun har tidigare vidtagit åtgärder i Ingatorp genom att bland annat 
stänga av Kyrkogatan för genomfartstrafik samt sänka hastigheten från 50 till 40 
kilometer per timme (km/h). 

De senaste trafikmätningarna visar på årsmedelvärden för antal fordonsrörelser 
om 390 fordon per dygn på sträckan väster om Brogatan, varav den tunga trafiken 
utgör cirka 35 procent. Medelhastigheten ligger strax över 40 km/h, vilket i 
relation med likvärdiga gator i kommunen får anses positiv.

Beträffande den utfart som förslagsställaren hänvisar till mellan Ingatorp och 
Hjältevad, är utfartens utformning anpassad för få fordonsrörelser. Då utfarten 
utan accelerationsfält eller avtagsfält (vänstersvängfält), finns att tillgå på platsen 
kan en omledning av den tunga trafiken till denna utfart sannolikt innebära en 
större trafiksäkerhetsrisk än de trafikrörelser som idag går igenom Ingatorp för 
anslutning till väg 40 (via Brogatan), i ett trafikavsnitt där hastigheten är begränsad 
till 70 km/h istället för på denna plats, där hastigheten för närvarande är 90 km/h. 

Sammantaget bedöms trafikmiljön utmed Storgatan i Ingatorp som god med goda 
siktförhållanden, låga hastigheter och låga trafikflöden. 
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Trafikverket som är huvudman för såväl Storgatan, som väg 40, har fått ärendet 
för kännedom. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer inte att åtgärden kan förväntas utgöra en 
betydande faktor för trafiksäkerheten på Storgatan och Ingatorps centrummiljö 
med nuvarande trafikflöden. 

Eksjö kommun har under lång tid efterfrågat en förbättrad korsningslösning i 
korsningen Brogatan/Storgatan hos Trafikverket. Denna lösning ser 
samhällsbyggnadssektorn som en mer angelägen åtgärd ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Åtgärd med förbifartslösning bör dock inte förkastas i ett 
långsiktigt perspektiv.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05, 2020-09-01
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-06-17
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 
Inkommen synpunkt från förslagsställaren 2020-08-23
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Förslagsställaren
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Kf § 161 Gör om Storgatan i Ingatorp till huvudled 
- medborgarförslag
Dnr KLK 2020/62

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.

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 som att Storgatan inte är en huvudled, 
skapas onödiga olyckstillbud. 

Huvudmannaskapet på den angivna vägen ligger på Trafikverket som därmed styr 
över vilka trafikföreskrifter som ska gälla på det aktuella vägavsnittet. 

Storgatan i Ingatorp har ett flertal av- och påfarter från lokalgator som Eksjö 
kommun är huvudman för, och dessa är belagda med utfartsförbud. Hastigheten 
på Storgatan är reglerad till 40 kilometer per timme. De senaste trafikmätningarna 
visar på årsmedelvärden för antal fordonsrörelser om 630 fordon per dygn på 
sträckan öster ut från Brogatan, och 390 fordon per dygn på sträckan väster om 
Brogatan. 

Sammantaget bedöms trafikmiljön utmed Storgatan i Ingatorp som god, med 
goda siktförhållanden och låga hastigheter och låga trafikflöden. Trafikverket är 
som huvudman ansvarig för skyltning och trafikföreskrifter på Storgatan, och får 
därmed bedöma förutsättningarna och lämpligheten i att göra ändringar. Frågan 
om huvudledsskyltning på Storgatan skickas därför till Trafikverket för 
kännedom. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer inte att åtgärden kan förväntas utgöra en 
betydande faktor för trafiksäkerheten på Storgatan. Eksjö kommun har under lång 
tid efterfrågat en förbättrad korsningslösning i korsningen Brogatan/Storgatan 
hos Trafikverket. Denna lösning ser samhällsbyggnadssektorn som en mer 
angelägen åtgärd ut trafiksäkerhetssynpunkt.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05, 2020-09-01
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-06-17
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Inkommen synpunkt från förslagsställaren 2020-08-23 
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03

Utdrag: 
Förslagsställaren
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Kf § 162 Skapa en viltpark i Ingatorp av viltparken, 
med plats för alla - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/61

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.

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. 

Fastigheten som förslagsställaren syftar till ägs inte av Eksjö kommun och 
lagfaren ägare är en privatperson. Eksjö kommun har därmed inga förutsättningar 
för att styra skötseln inom markområdet. Eksjö kommun arbetar med andra 
områden i Ingatorp för att förbättra stadsmiljön. Bland annat pågår planering för 
att rusta upp torget med målsättning att påbörja arbeten under 2021.
Bedömningen är att det inte är möjligt med åtgärd enligt förslagsställarens 
beskrivning då fastigheten inte ägs av Eksjö kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05, 2020-09-01
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-06-17
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Medborgarförslag från Jonatan Arvidsson 2020-03-03
Inkommen synpunkt från förslagsställaren 2020-08-23

Utdrag: 
Förslagsställaren
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Kf § 163 Upprustning av allmänhetens 
parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/73

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.

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

Parkeringsplatsen vid Movänta Camping byggdes ut 2017, i syfte att möta behov 
vid de tillfällen då campingens egna parkeringsplatser inte räcker till. 

Parkeringsytan används därför endast sporadiskt och i huvudsak under 
sommaren. Det låga användandet motiverar därför inte ytterligare investeringar i 
nuläget enligt samhällsbyggnadssektorns bedömning. 

Ordinarie drift och underhåll sker på och omkring ytan, dock är skötselintervallet 
lågt med anledning av den säsongsbetonade användningen.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-06-02, 2020-09-01
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-08-20
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Medborgarförslag från L-E Björck 2020-03-09

Utdrag: 
Förslagsställaren 
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Kf § 164 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning
Dnr KLK 2019/438

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppföljningen anmäls.

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från 2020 och 
bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställda. Av uppföljningen framgår att 
22 motioner och 54 medborgarförslag behandlats under perioden.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Förteckning verkställighet motioner och medborgarförslag
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Kf § 165 Landsbygdsutveckling genom 
besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun Klinten, 
Eksjö kommun - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/179

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-03-18.

Ärendebeskrivning 
Lars Evert Björck framför i medborgarförslag 2020-07-14 att huvudbyggnaden i 
Klinten ska hyras ut ekonomiskt förmånligt till åretruntboende, skriven inom 
Eksjö kommun; 

att hantering och ekonomiska tillgångar vad gäller vandrarhem och Lilla Klinten 
tillförs Hultbygden; Försjöns Fritid/Movänta Camping; 

att Lönhult/Ågersgöl återköps genom expropriering/tvångsinlösen för att så ingå 
i utvecklingen av besöksnäringen inom Hultbygden.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lars Evert Björck 2020-07-14

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Kf § 166 Fotbollsmål till lekparken vid 
Slånbärsvägen i Kaffekullen - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/180

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delegera redovisat förslag till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ärendebeskrivning 
Axel Back, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-07-13 förslag om att två 7-
manna fotbollsmål sätts upp i lekparken på Slånbärsvägen. 

Det är många barn på Kaffekullen som gillar att spela fotboll i lekparken, men 
man saknar riktiga fotbollsmål. Det blir mycket roligare att spela fotboll med 
riktiga mål. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Axel Back 2020-07-13

Utdrag: 
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Kf § 167 Bibehållet kommunalt ägande av 
Klinten, Hult - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/216

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-03-18.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag 2020-09-10 framförs följande: 

Eksjö kommun avser att göra en ny fastighetsbildning av gården Klinten vid 
Försjön i Hult. En tanke från kommunledningens sida är att en avstyckad 
fastighet ska kunna säljas. Klinten är dock sedan cirka 50 år tillbaka en viktig del 
av besöksnäringen i Hultbygden, och dessutom en allmän rekreationsplats för 
Hultbor och andra besökare. 

Anläggningen är välbesökt, även om detta kanske inte alltid märks i kronor och 
ören i form av intäkter till kommunen. Den samhällsekonomiska nyttan med 
Klinten överstiger med allra största sannolikhet kommunens driftskostnader.

Förslagsställaren vill att:

 Kommunen behåller sitt ägande över Klinten för att området även i
fortsättningen ska kunna utnyttjas av allmänheten.

 Kommunen behåller sitt ägande över Klinten och dessutom i högre
utsträckning marknadsför anläggningen för att främja besöksnäringen.

 Kommunen underlättar för Movänta Camping i Hult att i högre
utsträckning använda anläggningen för sin verksamhet (till exempel
bröllop, företagsevent, läger o dylikt).

 Att fastighetsbildning pausas och att ett samråd hålls med invånare,
föreningar och näringsliv i Hult vad gäller Klintens framtida status.

 Att en nybildad fastighet inte når ner till vattnet, och att allmänheten
därmed fortsättningsvis har tillträde till strandområde.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-09-10

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 168 Väderskydd för anhöriga som vill träffa 
sina nära på exempelvis äldreboende - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/187

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delegera redovisat förslag till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ärendebeskrivning 
Tapio Sulasalmi, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-07-28 följande;

Anhöriga till brukare som finns på bland annat Marieberg, och som vill träffa sina 
nära tillåts göra det utomhus. Dock finns det inte någon plats som är skyddad från 
sol o regn. Jämför med hur våra barn har det inom barnomsorgen. Våra äldre är 
sköra liksom våra små barn. Föreslår att kommunen initialt sätter upp tillfälliga 
väderskydd (till exempel partytält) snarast för att på sikt ta fram permanenta 
lösningar.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi 2020-07-28

Utdrag: 
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Kf § 169 Sammanträdesplan 2021
Dnr KLK 2020/199

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föreslagna sammanträdesdagar för nämnder och kommunfullmäktige 
2021.

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar för 2021 avseende utskott, nämnder, beredningar, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesdagar 2021 för ledningsutskott, 
beredningar och kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01
Sammanträdesplan 2021

Utdrag: 
Respektive sektor
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Kf § 170 Parlamentarisk beredning - organisation 
och uppdrag
Dnr KLK 2020/207

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att den parlamentariska beredningen till sin uppgift får

- att aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till eventuella 
förändringar inför kommande mandatperiod

- att analysera och anpassa kommunens politiska styrdokument

- att analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de förtroendevalda, 
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Kommunfullmäktige beslutar vidare 

-att beredningens arbete ska slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde i februari 
2022

-att beredningen under processen avrapporterar i lämplig omfattning till partierna 
och kommunfullmäktige

-att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en representant från varje parti 
att ingå i beredningen

-att sammanträdesersättning ska utgå till beredningen. Ersättning för resor och 
förlorad arbetsinkomst utgår enligt gällande regler.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 att en parlamentarisk beredning 
tillsätts från och med kommunfullmäktige i september 2020 för att arbeta med 
politisk organisation, styrdokument och ersättningsreglemente. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår i skrivelse 2020-09-01 att den 
parlamentariska beredningen till sin uppgift får

- att aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till eventuella 
förändringar inför kommande mandatperiod
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- att analysera och anpassa kommunens politiska styrdokument

- att analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de förtroendevalda, 
utifrån den utvärdering som beredningen kommer fram till.

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta

-att beredningens arbete ska slutredovisas vid fullmäktiges sammanträde i februari 
2022 

-att beredningen under processen avrapporterar i lämplig omfattning till partierna 
och kommunfullmäktige

-att kommunfullmäktige utser sitt presidium jämte en representant från varje parti 
att ingå i beredningen,

-att sammanträdesersättning ska utgå till beredningen. Ersättning för resor och 
förlorad arbetsinkomst utgår enligt gällande regler.

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2020-09-01

Utdrag: 
Kanslichef
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Kf § 171 Avsägelse av uppdrag - Ingegerd Axell 
(S)
Dnr KLK 2020/188

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Ingegerd Axell samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Ingegerd Axell (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ingegerd Axell (S) 2020-08-13

Utdrag: 
Ingegerd Axell 
Valberedningen
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Kf § 172 Avsägelse av uppdrag Micael Frisk (C)
Dnr KLK 2020/202

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Micael Frisk (C), 

att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Micael Frisk samt

att överlämna ärendet om ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden till 
valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Micael Frisk (C) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och 
barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Micael Frisk (C) 2020-08-26

Utdrag: 
Micael Frisk
Länsstyrelsen
Valberedningen
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 173 Avsägelse av uppdrag - Claes-Göran 
Stelpe (M)
Dnr KLK 2020/208

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Claes-Göran Stelpe samt

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Claes-Göran Stelpe (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Claes-Göran Stelpe 2020-09-02

Utdrag: 
Claes-Göran Stelpe
Valberedningen
HR-avdelningen 
NP
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Kf § 174 Avsägelse av uppdrag - Bertil Granman 
(S)
Dnr KLK 2020/227

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Bertil Granman samt

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Bertil Granman avsäger sig uppdraget som suppleant i Itolv AB.

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bertil Granman 2020-09-24

Utdrag: 
Valberedningen
Itolv AB
HR-avdelningen 
NP
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Kf § 175 Val av ledamöter till parlamentarisk 
beredning
Dnr KLK 2020/207

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ulla Hägg (S), Stellan Johnsson (C), Anders Gustafsson (M), Ulf 
Svensson (SD), Mattias Ingeson (KD), Johan Ragnarsson (V), Christer Ljung (L) 
och Eva Ekenberg (MP) att jämte kommunfullmäktiges presidium, ingå i 
kommunfullmäktiges parlamentariska beredning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 att en parlamentarisk beredning 
tillsätts från och med kommunfullmäktige i september 2020 för att arbeta med 
politisk organisation, styrdokument och ersättningsreglemente. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige utser sitt 
presidium jämte en representant från varje parti att ingå i beredningen.

Beslutsunderlag 
Kfp skrivelse 2020-09-01

Utdrag: 
De valda
Kanslichefen
HR-avdelningen 
NP
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Kf § 176 Val av ersättare i krisledningsnämnden 
efter Ingegerd Axell (S)
Dnr KLK 2020/188

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i krisledningsnämnden efter Ingegerd Axell (S) utse Rozita 
Hedqvist (S) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Ingegerd Axell (S). 
Valberedningen nominerar Rozita Hedqvist (S) till ny ersättare i 
krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ingegerd Axell (S) 2020-08-13
Valberedningens protokoll 2020-09-17

Utdrag: 
Rozita Hedqvist
Krisledningsnämnden
HR-avdelningen
NP
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Kf § 177 Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Micael Frisk (C)
Dnr KLK 2020/202

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Micael Frisk (C) utse Emma 
Fjällström (C) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Micael Frisk (C). 
Valberedningen nominerar Emma Fjällström (C) till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Micael Frisk (C) 2020-08-26
Valberedningens beslut 2020-09-17

Utdrag: 
Emma Fjällström
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
NP
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Kf § 178 Val av ersättare i socialnämnden efter 
Claes-Göran Stelpe (M)
Dnr KLK 2020/208

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i socialnämnden efter Claes-Göran Stelpe (M) utse Monica Mimer 
(M) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Claes-Göran Stelpe 
(M). Valberedningen nominerar Monica Mimer (M) till ny ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Claes-Göran Stelpe (M) 2020-09-02
Valberedningens beslut 2020-09-17

Utdrag: 
Monica Mimer
Socialnämnden
HR-avdelningen
NP
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Kf § 179 Val av ledamot och suppleanter till Itolv 
AB
Dnr KLK 2020/226

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamot i styrelsen för Itolv AB utse Bertil Granman till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023. 

att till suppleanter i styrelsen för Itolv AB utse Bo-Anders Jansson och Anders 
Pansell till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning 
I och med ändrade ägarförhållanden i Itolv AB, behöver ny ledamot och nya 
suppleanter utses till styrelsen.  

YRKANDE
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Sebastian Hörlin (S) bifall till valberedningens förslag.

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-09-23

Utdrag: 
De valda
Itolv AB
HR-avdelningen
NP
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Kf § 180 Utveckla Klinten/Sälj inte Klinten - motion
Dnr KLK 2020/221

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning senast 
2021-03-18.

Ärendebeskrivning 
Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) framför i 
motion 2020-09-18 följande.

Klinten är en pärla som under många år bidragit till ökad turism i kommunen. 
Den har också under flera år bidragit till att de ekonomiska förutsättningarna för 
att driva Movänta Camping, vilket i sin tur bidragit till att affären i Hult också haft 
möjlighet att fortleva. 

Utveckla Klinten med ett Naturum, där miljöerna i våra tre Naturreservat 
Klockarmossen, Klinten och Skurugata ska beskrivas. Ett naturum i Klinten skulle 
också avlasta parkeringarna vid Skurugata. 

Turistnäringen är idag vår snabbast växande näring. Det är därför av stor vikt att 
kommunen in i framtiden har rådighet över anläggningen. 

Innan eventuell försäljning vill vi att följande åtgärder vidtas. 

Uppdra till samhällsbyggnadssektorn
- att i samband med Hultbyggdens Intresseorganisationer (samhällsförening och 
Försjöns Fritid, med flera) samt att dialog med campingens hyresgäst genomförs.

- att noggrant beräkna vad framtida driftskostnader kommer att bli efter 
kommunens försäljning av VA-nätet till Eksjö Energi AB. Och vad en lämplig 
hyra till extern hyresgäst skulle kunna bli.

- att tillsammans med Länsstyrelsen undersöka möjligheten till etablering av ett 
Naturum på Klinten som beskriver naturen i våra tre naturreservat Klinten, 
Klockarmossen och Skurugata.

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) 
2020-09-18

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Kf § 181 Allmänpolitisk debatt
Dnr KLK 2020/22

Vid dagens sammanträde genomförs den allmänpolitiska debatt som skulle 
genomförts vid fullmäktiges sammanträde 2020-06-16. 

Den allmänpolitiska debatten har inriktning mot budget och kommunal 
verksamhet.  

Debatten inleds med att en representant från vardera i kommunfullmäktige 
representerat parti, håller ett inledande anförande om upp till fem minuter. Inlägg 
om tre minuter och genmäle om två minuter rekommenderas för varje ledamot. 
Talarordningen har lottats på förhand. 

Totalt görs 21 inlägg och 1 replik ges.
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