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Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)  

Övriga närvarande 
Ersättare Bo Bergvall (S) 

Marie-Louise Gunnarsson (M) 
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Helena Lundborg, sekreterare 
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Kim Forsman, fritidsutvecklare § 185 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 186, 196–197 

Markus Kyllenbeck 

Stadshuset 2022-06-23 kl. 17:00 Paragrafer 177–197 
och tid 

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

Helena Lundborg 

Ordförande   …………………………………………… 
Annelie Hägg 

Justerande   ……………………………………………. 
Markus Kyllenbeck 
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 Hjälp vår skolgård att bli bättre - medborgarförslag 2022/55  
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 Anmälningsärenden   

 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

 Nämnd- och beredningsprotokoll   

 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

 Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vatten och avlopp i Havraviken - Förvaltningsrättens dom 

2021/272  

 Utbytestakt elskåp kopplat till den allmänna belysningsanläggningen 2022/156  

 Ombyggnad av Österlånggatan 2022/157  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-21

 
  

Ks § 177 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och avlopp i 
Havraviken - Förvaltningsrättens dom 
Utbytestakt elskåp kopplat till den allmänna belysningsanläggningen 
Ombyggnad av Österlånggatan 
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Ks § 178 Budgetuppföljning 2022-05-31 -  
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämna uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Budgetuppföljning har gjorts och helårsprognos efter 2022-05-31 har upprättats i 
förvaltningen.  
 
I prognosen har hänsyn delvis tagits till prisökningar för drivmedel och livsmedel, 
men hur stor påverkan blir är osäkert, detta får följas under året. I prognosen 
ingår den ersättning som Migrationsverket utlovat för beredskapen som 
kommunen haft för flyktingmottagande under 15 dagar i mars månad. De totala 
kostnaderna för flyktingmottagandet är uppskattade men inte helt slutredovisade.  
 
Årets resultat prognostiseras att bli 40,3 mnkr vilket är 15,8 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Prognostiserat resultat motsvarar 3,2 procent av 
skatteintäkter och bidrag medan budgeterat resultat motsvarar 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Jämfört med tertialprognosen är det en försämring med 
1,3 mnkr, vilket är hänförbart till sektorernas prognoser.  
 
Sektorerna har efter maj använt 474,8 mnkr eller 40,6 procent av budgeten på 1 
189,1 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att överskridas med 19,8 mnkr 
vilket motsvarar 1,7 procent av budgeten. Jämfört med aprilprognosen är det en 
försämring med 1,3 mnkr.  
 
Politiken prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr, 
motsvarande 1,2 procent av budgeten. Revisionen prognostiserar ingen avvikelse 
mot budget. Överförmyndarnämnden prognostiserar liksom förra månaden en 
positiv avvikelse på 0,1 mnkr eller 4,2 procent av budgeten. 2(4) . 
 
Samhällsbyggnadssektorns prognostiserade negativa avvikelse på 0,3 mnkr, 
motsvarande 0,6 procent av budgeten, är hänförbar till planerat resultatfondsuttag 
för digitalisering av miljöenhetens arkiv.  
 
Kommunledningskontoret har en positiv prognos på 2.4 mnkr, vilket motsvarar 
en avvikelse på 3,6 procent av budgeten. Av överskottet är 1,7 mnkr beredskap 
för flyktingmottagande. Övrigt som bidrar till överskottet är lägre 
personalkostnader i samband med att kanslichefen tillfälligt är tillförordnad 
socialchef. Jämfört med föregående månad är prognosen en försämring med 0,1 
mnkr.  
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Barn- och utbildningssektorn har en negativ prognos mot budget med 4,7mnkr, 
vilket motsvarar 1,0 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det 
en förbättring med 0,6 mnkr. Störst negativ avvikelse finns inom gymnasieskolan 
där anpassning till lägre budgetram till följd av volymförändringar och 
intäktsbortfall inte kunnat göras. Även IKE (interkommunala ersättningar) har 
negativ prognos. Inom måltidsverksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse 
på grund av högre livsmedelspriser.  
 
Sociala sektorn har en negativ budgetavvikelse med 17,3 mnkr vilket motsvarar 
3,5 procent av budgeten. Största negativa avvikelserna finns inom externa 
placeringar LSS och försörjningsstöd. Jämfört med föregående månad är det en 
försämring med 1,6 mnkr. Inom måltidsverksamheten prognostiseras också 
negativ avvikelse på grund av högre drivmedels- och livsmedelspriser samt lägre 
intäkter.  
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn har en negativ budgetavvikelse med 1,0 mnkr, 
vilket motsvarar 1,4 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det 
en försämring med 0,7 mnkr. Negativ avvikelse finns inom museet som inte når 
upp till budgeterade intäkter 2022, anläggningar med lägre uthyrningsgrad och 
entréavgifter samt vuxenutbildningens lokaler.  
 
Övrigt inom verksamhetens nettokostnader  
Samtliga anslag under kommunstyrelsen som vid ingången av året är outlagda 
prognostiseras användas. Inga indikationer finns heller än på att kostnader för att 
kapitalkostnader kommer att avvika från budget. Pensionskostnaderna 
prognostiseras en negativ avvikelse om 1,6 mnkr utifrån ett högre utfall på 
pensionsutbetalningarna än budgeterats.  
 
Finansiering  
Skatteintäkter prognostiseras bli 20,8 mnkr högre än budget, därav avser 3,5 mnkr 
bättre utfall 2021 och 17,3 mnkr bättre utfall 2022. Att utfallet är bättre beror på 
att skatteunderlagets utveckling bedöms som starkare, främst på grund av fler 
arbetade timmar än i tidigare prognoser som budgeten utgick ifrån.  
 
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras bli 15,9 
mnkr högre än budget. Därav  
 
Inkomstutjämning 0,8  
Kostnadsutjämning -1,3  
LSS-utjämning 1,4  
Regleringsbidrag 7,6 3(4)  
Högt flyktingmottagande 5,9  
Kommunal fastighetsavgift 1,3  
Totalt 15,9  
 
Investeringar  
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 varav 26,1 mnkr är återstående anslag 
från 2021. Till och med maj har 8,6 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 59,7 mnkr, vilket är 7,9 mnkr lägre än budget.  
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Sammanfattande kommentar  
Jämfört med tertialprognosen är prognosen för årets resultat 1,3 mnkr lägre. 
Prognosen för sektorerna och pensionerna är negativ mot budget men vägs upp 
av bättre utfall på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-06-17 
Ledningsutskottets beslut 2022-06-07 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-06-08 
Socialberedningens beslut 2022-06-08 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-06-08 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-06-08  
      

Utdrag:  
Sektorerna 
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Ks § 179 Antal anställda och sjukfrånvaro 2022 - 
information 
Dnr KLK 2022/7 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram statistik gällande antalet anställda och sjukfrånvaro 
inom förvaltningen till och med april 2022. 

Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. Personalstatistiken ger en 
jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas/månad för att det ska vara 
möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i april månad 2022 för förvaltningen var 1905 
medarbetare medan i april 2021 var det 1866 medarbetare. Antalet årsarbetare har 
ökad för månadsanställda för samma period med 43 årsarbetare. 

Vid en jämförelse mellan april 2021 och april 2022 har antalet timanställda i 
förvaltningen ökat både i antal och i antalet årsarbetare. 

Den totala sjukfrånvaron var i april månad 2021 för förvaltningen 7,2 procent 
procent medan den i april 2020 var 7,0 procent. Den totala sjukfrånvaron under 
2021 på helår var 7,0. 

 
Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader var för i april 2021 1 811 982 
kr medan för samma period 2022 är kostnaden 1 679 897 kr. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Classon, HR-chef 2022-06-08 
Statistik från HR-avdelningen 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
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Ks § 180 Eksjö kommuns ledningsplan vid 
extraordinära händelser och andra allvarliga 
störningar 
Dnr KLK 2022/124 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta ledningsplan vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar, 
samt. 
 

Ärendebeskrivning  
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap beskriver kommunens 
organisation för ledning och kommunikation vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. 

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet 
om exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är 
tänkt att fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under 
den inledande fasen men även senare under arbetets gång. Stora delar av 
krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation och med 
personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock den ordinarie 
organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella krav vid en 
större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, 
samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som 
behöver finnas vid krishanteringen.  

Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation 
för krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för 
att hantera en extraordinär händelse. 

Eksjö kommun har valt att omorganisera sin krisledningsstab och övergå till 
stabsmetodiken liknande NATO-modellen. Modellen används av flertalet 
myndigheter och kommuner. 

Krisledningsstaben är ett ledningsstöd som sammanställer beslutsunderlag för 
beslut av kommundirektör, koncernledningsgrupp eller krisledningsnämnd 
beroende på frågans art. 
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Kommunens krisledningsstab organiseras utifrån aktuell händelse och utifrån vilka 
funktioner som bedöms nödvändiga (stabschef, stabssekreterare, F1-F9). 
Krisledningsstaben utökas med expertfunktion utifrån behov (inom F10). 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ledningsplan vid extraordinära händelser och andra 
allvarliga störningar. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Annelie Hägg (C) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlson, räddningschef och Diana Johansson, 
säkerhetssamordnare 2022-05-05  
Ledningsplan vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar  
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 181 Promemorian utökad skattelättnad för 
arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor 
och hemresor 
Dnr KLK 2022/128 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta yttrandet och överlämna till Finansdepartementet. 

Ärendebeskrivning  
Regeringskansliet har gett Eksjö kommun möjlighet att yttra sig över 
promemorian - Utökad skattelättnad och justerade avdrag för tjänsteresor och 
hemresor. 
Promemorian föreslår justeringar i den av regeringen beslutade propositionen 
Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 
2021/22:228).  
Regeringen har i propositionen föreslagit en modell för ett nytt skatterättsligt 
regelverk för arbetsresor, och att en regionalt differentierad skattereduktion som 
är avståndsbaserad och färdmedelsneutral ska ersätta den nuvarande 
kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats. 
Det föreslås i promemorian en höjning av den övre avståndsgränsen, samt en 
höjning av kilometersatsen vid skattereduktion för arbetsresor, för att bättre 
avspegla förhållanden i olika delar av landet. 
Vidare föreslås att schablonbeloppet för kostnader för resor med egen bil i 
tjänsten och i näringsverksamhet höjs, samt justerade avdrag för tjänsteresor och 
hemresor med egen bil eller förmånsbil. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.  
Eksjö kommun ställer sig positiv till promemorians förslag i sin helhet.  
 
Eftersom nu gällande belopp och nivåer inte har justerats sedan 2008, är det väl 
motiverat med de justeringar som nu föreslås 
Även om det i realiteten inte är alla områden som är av direkt betydelse för Eksjö 
kommun, är förslagen av principiell betydelse när det gäller regional 
differentiering, rörlighet på arbetsmarknaden, färdmedelsneutraliteten samt 
bedömningen att skattereduktionen i förslaget inte ska medföra en försämring för 
vissa skattskyldiga i förhållande till dagens reseavdrag. 
 
Den höjda avståndsgränsen och höjningen av kilometersatsen bedöms ge Eksjö 
kommun ett större upptagningsområde och möjlighet till ökad rörlighet när det 
gäller kompetensförsörjning till kommunens verksamheter och andra 
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verksamheter inom kommunen. Att underlätta arbetspendling med hjälp av en 
utökning av skattelättnaden bedöms ha en positiv effekt på en kommun som 
Eksjö, som redan idag har en andel sysselsatta som arbetspendlar till arbetsgivare 
inom kommungränserna. 
 
Höjningen av schablonbeloppet vid resor med egen bil i tjänsten ger en bättre 
kompensation i förhållande till faktiska kostnader och ger samtidigt kommunen en 
minskad kostnad för arbetsgivaravgifter, även om effekten är svårbedömbar på 
grund av ett minskat antal resor i tjänsten under tiden för pandemin, och vad 
detta innebär för framtida arbetssätt.  
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2022-05-31 
Promemoria Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för 
tjänsteresor och hemresor  
Remissmissiv 
Yttrande  
      

Utdrag:  
Finansdepartementet 
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Ks § 182 Gallringsutredning gällande 
centralarkivet 
Dnr KLK 2022/139 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja gallring av de beskrivna handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
I kommunens centralarkiv finns betygskopior från Eksjö Fordonsutbildning AB 
för åren 2006 - 2013. Då dessa handlingar nu har scannats in och överförts till e-
arkivet, ska dessa kopior gallras. 

Det finns även handlingar från socialtjänsten i den låsta delen i arkivet som ej 
borde ha överlämnats till arkivmyndigheten. Det handlar om Höreda 
Nykterhetsnämnd – rapporter och strafföreläggande, samt diarieböcker gällande 
nykterhetsvård, körkort samt vapenlicenser avseende Eksjö kommun. Det finns 
även förteckningar över personer som haft övervakare  gällande åren 1972 – 1981. 

Denna typ av ärenden ska enligt gällande gallringsregler, alltså gallras efter en viss 
tid, men har av någon anledning hamnat i centralarkivet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-06-07 
Tjänsteskrivelse från Ann Axelsson, administrativ assistent 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
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Ks § 183 Specialiserad palliativ vård i Jönköpings 
län 
Dnr KLK 2022/143 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta regional handlingsplan för palliativvård, samt  
 
att hänskjuta finansieringsfrågan för basutbildning till budgetberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Nämnden för folkhälsa/sjukvård i Region Jönköpings län har tillsammans med 
länets kommuner genom primärkommunalt samverkansorgan (PKS) genomfört en 
utredning om framtida inriktning för den specialiserade palliativa vården i 
Jönköpings län. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan. PKS uppmanar nu länets 
socialnämnder, eller motsvarande, att anta handlingsplanen och aktivt arbeta för att 
genomföra föreslagna förbättringsområden. Utredningen om den framtida 
inriktningen för den specialiserade palliativa vården, som genomförts av Maj Rom 
vid Sveriges kommuner och regioner (SKR), har föreslagit ett antal förbättringar 
inom verksamhetsområdet. 

Kommunens ansvar är att förbättra den allmänna palliativa vården, föreslagna 
områden är adekvat basutbildning, förbättrad läkarmedverkan, effektiva arbetssätt 
samt följsamhet till evidensbaserade vårdrutiner. 

De ekonomiska konsekvenserna av att genomföra handlingsplanen har utretts av 
länets socialchefer. PKS rekommenderar nu samtliga länets kommuners 
socialnämnder eller motsvarande att anta och sträva efter genomförande av 
handlingsplanen för den specialiserade palliativa vården.  
 
Socialberedningen beslutade 2022-06-08 att inte inrätta en särskild palliativ 
korttidsplats i kommunen. 
 
Yrkande 
 
Rozita Hedqvist (S) yrkar bifall till beslutat. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-06-08 
Tjänsteskrivelse av Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2022-05-02 
Tjänsteskrivelse Specialiserad palliativ vård, från Kommunal utveckling Jönköping 
Missiv från kommunal utveckling Jönköpings län, 2021-10-14  
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Utdrag:  
T f socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Ks § 184 Hjälp vår skolgård att bli bättre - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/55 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till barn- och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-09-29. 

Barnen på Hultskolan, genom Johanna Johansson, framför i medborgarförslag 
2022-02-22 följande: Vi hör av oss på grund av att vi är trötta på vår 
bortprioriterade skolgård. Vi har få ställen att leka på och det bjuder inte in till lek. 
Vissa av våra saker på gården är till och med trasiga och farliga att använda. Vi 
behöver en förändring. Vårt förslag är att vi tillsammans med kommunen planerar 
och hjälps åt för att få en rolig och inspirerande skolgård, med exempelvis en 
fungerande fotbollsplan med jämn mark, kanske en hinderbana med mera. 

Av tjänsteskrivelse från skolchef och grundskolechef på barn- och 
utbildningssektorn framgår följande: Vid brukarrådet på Hultskolan under våren 
diskuterades skolgården och dess behov av upprustning. Då beslutades att det 
skulle skapas en arbetsgrupp bestående av två föräldrarrepresentanter och rektor 
som jobbar vidare med frågan. Efter brukarrådet har det varit en 
skolgårdsvandring på föräldrarnas initiativ där politiker och rektor var inbjudna. 

Rektor och grundskolechefen har haft möten med Eksjö Kommunfastigheter, 
Ekfab, för att planera olika insatser och när de kan genomföras. Ekfab har ansvar 
för att underhålla och vårda fastigheterna som de äger. När det gäller Hultskolan 
ska omklädningsrummen och idrottshallen inom en snar framtid renoveras. Sedan 
tidigare har Ekfab även i uppgift att säkerställa skugga på skolgårdarna på uppdrag 
av barn- och utbildningssektorn, vilket är planerat att genomföras.  

Ekfab har även ansvar för att underhålla befintlig utrustning och miljö på 
skolgården. Exempelvis så finns asfaltsplanen på Hults skola med i 
underhållsplanen att åtgärda. Ska denna kompletteras med mer utrustning eller 
träd än vad som finns idag kommer detta att bli en så kallad verksamhets-
anpassning och medföra en hyresökning för sektorn.  

Dialog pågår mellan skolan och Ekfab om vad som ska prioriteras och 
genomföras. Ekfab och representanter från verksamheten lägger stor vikt vid att 
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projekten utförs så att de överensstämmer med läroplan, forskning och 
lagstiftning. 

Elevrådet har haft uppe frågan och här har det diskuterat fram förslag på hur 
skolgården kan användas, till exempel olika aktivitetszoner på skolgården. 

Det som är beslutat och kommer att ske under hösten är att involvera personalen 
på skolan, eleverna och arbetsgruppen med föräldrar i processen framåt för att 
förbättra och anpassa skolgården för fler olika aktiviteter. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-06-08 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Marie Ekström, 
grundskolechef, 2022-06-03. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Medborgarförslag från Hultskolan genom Johanna Johansson 2022-02-22  
      

Utdrag:  
Johanna Johansson 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 185 Sommaraktiviteter 2022 - information 
Dnr KLK 2022/144 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sommaraktiviteterna för 2022 startar vecka 24 till och med vecka 29. Lokalerna är 
likt 2021, EBK-stugan i Eksjö och Furulundsskolan i Mariannelund.  
Långanäs cafét är öppet under veckorna 24–32. 
 
Från vecka 30-33 har man utökade öppettider på spelverket, då det är öppet 
längre på kvällar. Onsdagar fortsatt öppet i Mariannelund. Lördagar dock stängt 
på båda platserna. 

Personal som jobbar kommer från Spelverket, Prästängsskolan, Hunsnässkolan, 
Furulundsskolan och från lotsverksamheten. Personal från kommunala 
aktivitetsstödet, samt från sociala sektorn. Utöver dessa har man även anställt 2 
personal. Till Långanäs Caféts verksamhet har man anställt tre handledare som 
tillsammans med ferieungdomarna sköter caféet. 

Förra året fick kommunen statligt bidrag till sommaraktiviteter, vilket kunde 
möjliggöra att man kunde köpa in utrustning till aktiviteter. 

Egna saker och aktiviteter 

• Bungerunbana 
• Sumodräkter 
• Sparkcyklar 
• Frisbees inkl. korgar 
• Bollar, kubb 
• Cirkussaker 
• Bäst i test 
• Grill o Jordgubbar 
• Lek och brädspel 
• Bara vara 

 

Externa aktörer och aktiviteter 

• Artvan, skapa i lera 
• Trolleri – Magic Kjell 
• Test för brandman 

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-06-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Frisbeeklubben 
• Fiskeklubben 
• Örnstugan 
• Scoutstugan Vallerås 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-06-08 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 186 Översiktsplan Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/146 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att tillsätta ett extra sammanträde i augusti för att hantera granskningen av 
översiktsplanen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun tar fram en ny översiktsplan. Samråd pågår fram till den 14 juni. 
För att tidplanen ska hålla behöver kommunens interna beslutsfattande påskyndas 
mellan samrådsskedets avslutande och granskningsskedets påbörjande. 
Kommunstyrelsen kommer därför att hantera den frågan på nästkommande 
sammanträde. Förslaget är att samhällsbyggnadsberedningen ges mandat att 
besluta om att godkänna handlingarna för granskning.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Lennart Gustavsson, Rozita Hedqvist och Maria Österberg  
att tillsätta ett extra sammanträde i augusti för att hantera granskningen av 
översiktsplanen. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-06-07 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-06-08 
 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Kommunstyrelsen 
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Ks § 187 Infartsskyltar 
Dnr KLK 2022/150 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning  
De fyra infartsskyltarna i trä längs riksväg 32 och riksväg 40 är nedgångna i 
träkonstruktion på grund av rötangrepp, rostiga fundament och flagnande färg. 
Vid analys av renoveringsbehov framkom att enbart kostnaden för målning och 
ersättande av rötangripen konstruktion uppgår till ca 60 tkr per skylt. 

Skyltarna har utbytbar information för att visa på event som sker inom 
kommunen. För att arbeta med skyltarna som inte har parkeringsficka i 
anslutning, krävs idag TMA-fordon vilket medför en kostnad. 

Skyltarna föreslås ersättas med alternativ där informationen kan bytas ut digitalt. 
Tre skyltar sätts upp: en längs riksväg 32 norrgående, en längs riksväg 32 
södergående och en länge riksväg 40 österut. 

Att ersätta skyltarna med enbart träskyltar liknande nuvarande utseende men utan 
utbytbar information motsvarar en kostnad på cirka 100 tkr per skylt. 

Efter nyligen uppdaterade siffror bedöms kostnaden för en skyltar bli enligt 
nedan. Två alternativ föreslås där informationen är uppdateringsbar digitalt det vill 
säga utan att TMA-fordon krävs för byte av information. 

Alternativ 1 

Motsvarande nuvarande utseende samt med digital textskylt: ca 300 tkr. I 
investeringsram för 2022, 445 tkr, ryms 1 skylt. För 2023 begärs investeringsram, 
cirka 900 tkr för 3 skyltar. 

Alternativ 2 

Helt digitala skyltar i större format: ca 600 tkr per skylt. För 2023 begärs 
investeringsram, cirka 2.400 kr för 4 skyltar. 

Driftsmedel för uppdateringar och underhåll uppskattas efter garantitid bli cirka 
25 tkr för 3 mindre och cirka 50 tkr för de större, exklusive eventuell TMA-
fordon samt skylift. 
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Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-06-08 
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna, 2022-05-04 
Komplettering till kommunstyrelsen 2022-06-17 
      

Utdrag:  
Budgetberedningen 
Sektorchef 
Ekonomichef 
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Ks § 188 Gång- och cykelvägsanslutning över 
dike i kvarteret Ängsviolen - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2022/127 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-12-15. 

Ärendebeskrivning  
Erik Ljungström framför i medborgarförslag 2022-05-09 följande.  

Kvarteret Ängsviolen är ett nyutvecklat bostadsområde i Kvarnarp, södra Eksjö. 
Östra delen av Sibbes gata har nio villatomter där det i dagsläget bor två 
barnfamiljer. Ytterligare två barnfamiljer flyttar dit inom kort. Detta ökar behovet 
av säkra gång- och cykelvägspassager för barn och vuxna som cyklar till skola och 
arbete. Kvarnarp som stadsdel har i övrigt en bra och utvecklad 
cykelbaneinfrastruktur. 

Förlängningen av Runstensgatan används idag främst av de skogsmaskiner som 
ska in och avverka skogen sydöst om kvarteret Ängsviolen. Längs med denna väg 
finns en föredömlig gång- och cykelbana som avgränsas från Runstensgatan med 
ett dike. 

Översiktsplanen talar för att området sydöst om befintligt kvarter kommer att 
detaljplaneras som ytterligare ett bostadskvarter. Detta kommer medföra en ökad 
trafikering av tunga fordon på Runstensgatan inom snar framtid, då kvarteren ska 
byggas upp, likväl en framtida trafikled för boende. 

Diket som sträcker sig längs med Runstensgatan är cirka två meter djupt och går 
inte att passera. Detta gör att gång- och cykeltrafikanter som kommer från gång- 
och cykelvägen på Sibbes gatas östra del blir tvungna att färdas på Runstensgatan 
innan de kan ansluta gång- och cykelvägen vid infarten till Klints gata. 

Vid Järps gatas västra del finns en liknande gång- och cykelväg som passerar över 
Runstensgatan. Här har det byggts en föredömlig passage över diket som leder 
gång- och cykeltrafikanterna direkt in på befintlig gång- och cykelbana. 

Förslagsställaren föreslår att en gång- och cykelvägspassage byggs över diket vid 
Runstensgatan för att sammanbinda Runstensgatans gång- och cykelväg med östra 
delen av Sibbes gatas gång- och cykelväg. Detta likt det gjorts i höjd med Järps 
gata. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Medborgarförslag från Erik Ljungström, 2022-05-09 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 189 Banvallen Eksjö-Skurugata - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2022/141 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-12-15. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet genom Eva Ekenberg och Lea Petersson vill att banvallen mellan 
Eksjö och Österbymo kan bevaras genom att anlägga en cykel- och vandringsled 
på den gamla banvallen där tågtrafiken en gång i tiden gick.  

Eksjö–Österbymo Järnväg (EÖJ) var en smalspårig järnväg som sträckte sig från 
Eksjö i Småland till Österbymo i Östergötland. Järnvägen öppnade för trafik år 
1915. Järnvägen var främst tänkt att användas till virkestransporter från Ydre 
härad och Västra Ryds församling, via Eksjö mot Bodafors och Stockaryd.  

Alla stationshusen utmed banan fick liknande arkitektonisk utformning enligt 
dåtidens nationalromantiska villaideal, och är i många avseenden lika de villor som 
byggdes i storstädernas förnäma villastäder. Stationerna hade alla branta, brutna 
sadeltak med stor takkupa på framsidan.  

År 1954 lades persontrafiken ned och godstrafiken upphörde 1968. Spåren revs 
upp 1969/1970, utom sträckan Kålshester-Skurugata som användes som militärt 
övningsobjekt till 1983, då även den delen revs.  

Syftet med en cykel- och vandringsled är att göra den gamla banvallen tillgänglig 
för friluftsliv, rekreation och turism, men också att behålla så mycket som möjligt 
av den historiska känslan. Det viktigaste är dock att banvallen inte helt växer igen, 
utan kan fortsätta att vara en viktig länk mellan Eksjö och Österbymo.  

I sammanhanget vill motionärerna påtala vikten av att så mycket som möjligt av 
banvallens ursprungliga underlag bibehålls och att den inte grusas - om det inte är 
helt nödvändigt för cyklisters framkomlighet. På så sätt kan den historiska känslan 
behållas samtidigt som en fantastisk naturupplevelse kan erbjudas och avnjutas.  

Hållbar cykelturism ökar stadigt. Internationellt finns en stor efterfrågan på 
cykelupplevelser och internationella cykelspecialister har inventerat och godkänt 
flera rutter och leder som klara för den internationella marknaden. Men det krävs 
samarbete mellan kommun, region, markägare och föreningar för att lyckas. 
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Miljöpartiet yrkar därför att:  

- Förutsättningarna för en cykel- och vandringsled från Eksjö till 
Skurugata/Stensgöl, och om möjligt vidare in i Aneby och Ydre 
kommuner utreds. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Motion från Miljöpartiet, 2022-06-07 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 190 Anlägg en motionstrappa i 
Vattenledningsparken - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2022/140 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till tillväxt- och utvecklingberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-12-15. 

Ärendebeskrivning  
Jesse Karjalainen framför i medborgarförslag 2022-05-30 följande. 

Så kallade motionstrappor har blivit populära i Finland och byggs i raskande takt. 
Motionstrappor är en träningsform som också blir alltmer populär i andra 
kommuner runt om i Sverige. Förslaget är att även Eksjö ska bygga en 
motionstrappa i Vattenledningsparken för dem som vill träna och motionera på 
ett roligt och lätt sätt. Att spring eller gå uppför trappor är bra för hälsan, 
kondition och styrketräning.  

En motionstrappa i Vattenlednings parken skulle dra mer folk till området, men 
kan också komplettera eller användas av dem som besöker ishallen och simhallen. 
En motionstrappa kan användas året runt för inga pengar. 

En motionstrappa i parken skulle omfatta mellan 150–200 steg med räcken och 
pausområden emellan. Den kan användas av kommunens alla invånare, liksom av 
turister i alla åldrar. Parken som friluftsområde skulle förstärkas. Motionstrappor 
är ett komplement till löpning och promenader. 

Vattenledningsparken är en naturlig plats för motionstrappan tack vare dess 
lämplig höjd. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Medborgarförslag från Jesse Karjalainen 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 191 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Gymnasieskolans samverkansgrupp 2022-05-19 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2022-05-19 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2022-05-19 
KFR-protokoll 2022-05-17 
Vetlanda Beslut KF 2022-04-20 Beviljande av ansvarsfrihet - Höglandets 
överförmyndarnämnd 
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Ks § 192 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-06-07, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda ut 
kommunledningskontoret, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-07 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 193 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-08 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-06-08 
Socialnämndens protokoll 2022-06-08 
Socialberedningens protokoll 2022-06-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-08 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-06-08 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-06-08 

 

---- 
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Ks § 194 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Elnät AB protokoll 2022-05-24 
Eksjöbostäder protokoll 2022-05-16 
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Ks § 195 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i 
Havraviken - Förvaltningsrättens dom 
Dnr KLK 2021/272 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 om upprättande av verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster vatten och avlopp i Havraviken, har överklagats till 
förvaltningsrätten.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-04 om att notera informationen om att  
kommunfullmäktiges beslut om upprättade av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i Havraviken har överklagats till 
förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens i Jönköping beslutade 2022-06-14 att avslå båda 
överklagandena. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningsrättens dom 2022-06-14 – Mål 97-22 
Förvaltningsrättens dom 2022-06-14 – Mål 5377-21 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-04 
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Ks § 196 Utbytestakt elskåp kopplat till den 
allmänna belysningsanläggningen 
Dnr KLK 2022/156 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att 500 tkr avsätt från befintlig investeringsbudget 2022 för att prioritera 
elskåpsbyte.   

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har till årets budgetberedning redovisat resultat från den fullskaliga 
inventering av den allmänna belysningsanläggningen som genomförts under åren 
2021 och 2022. Utifrån inventeringen konstateras att anläggningen har stora 
brister och därmed behov av förnyelse. Elskåpen är en del av anläggningen som 
har brister. Bristerna bidrar till risker för allmänhet och personal samt 
driftkontinuitet. Förvaltningen fick i uppdrag att särskilt redovisa 
förutsättningarna för att snabba på utbytestakten för elskåpen i samband med 
budgetberedningen i april med redovisning i juni. Under junisammanträdet 
redovisades utredningen. 

Utredning 
Under 2021 och 2022 års inventering har samtliga elskåp inventerats. 230 av 
elskåpen har brister men i varierande grad.  

Kostnader och tid 
En schablonkostnad per kabelskåp har räknats fram till 17 500kr. Kostnaderna för 
utbyte av samtliga elskåp bedöms därmed uppgå till 4 025 000kr. 
Kostnadsuppskattningen innefattar arbets- och materialkostnad.  

Eksjö Energi AB gör bedömningen att utbyte kan genomföras under cirka två år 
med cirka två byten i veckan.  

Förvaltningen föreslog att medel för åtgärderna tillförs investeringsbudgeten i 
utökad ram 2022, 2023 och 2024 och att arbetena påbörjas efter sommaren 2022. 
Detta för att inte tappa fart i det angelägna arbetet att även byta ut bristfällig 
belysning samt att energieffektivisera anläggningen. Ett alternativ skulle vara att 
prioritera om arbetsinsatserna och påbörja arbetena med elskåpsbyte utifrån 
nuvarande ekonomiska förutsättningar med konsekvensen att utbytes- och 
förnyelsetakten för belysningsstolpar och armaturer förlängs.  

För att påbörja en mer effektiv hantering omgående föreslås att 500tkr prioriteras 
om till elskåpsbyten 2022 och att den ekonomiska hanteringen från 2023 och 
framåt hanteras i det ordinarie fortsatta budgetarbetet för budget 2023-2025.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2022-06-20 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 197 Ombyggnad av Österlånggatan 
Dnr KLK 2022/157 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att kostnaden för Österlånggatan ska inrymmas i investeringsbudget 2023, samt 
att frågan hanteras i budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun renoverar Österlånggatan. Renoveringen kommer att omfatta 
sträckan från korsningen Österlånggatan/Mejerigatan till strax söder om 
korsningen Österlånggatan/Grenadjärsgatan. Medel finns avsatta i 
investeringsbudget för 2022 men behöver säkerställas för 2023- för att täcka hela 
projektets kostnader. Projektet genomförs från september 2022 till sommaren 
2023.  

Under 2021 och 2022 har projektering och upphandlingsunderlag tagits fram. 
Under våren och sommaren har projektet upphandlats. Kontrakt är ännu inte 
undertecknat av upphandlande avdelning på Eksjö Energi AB. Anledningen att 
Eksjö Energi AB upphandlar projektet är kopplat till att det sker en samordning 
med samtliga ledningsdragare och projektet upphandlas som en helhet med allt 
ifrån vatten- och avlopp, dagvatten, el, fjärrvärme och fiber. Delar i projektet ska 
därmed finansieras av respektive taxekollektiv medan vägöverbyggnad, asfalt, 
stenläggningar, träd och belysning med mera finansieras av skattekollektivet.  

Projektet var innan upphandlingen påbörjades grovt kostnadsbedömt till ca 14-
17mnkr avseende den del som Eksjö kommun (skattekollektivet) ska bära. 
Anbudet som inkommit skulle innebära en ungefärlig kostnad på 15mnkr för 
skattekollektivets delar.  

Förvaltningen har tidigare i år aviserat ett förslag till budgetberedningen på 
11mnkr för projektets avslutande delar som är den mest kostnadskrävande delen 
av projektet. Detta förslag kommer att revideras till 12mnkr.  

I sammanhanget är det värt att notera osäkerheterna och kostnadsökningar som 
sker på både material och drivmedel som generellt driver kostnaderna för 
huvuddelen av kommunens investeringar.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2022-06-20 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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