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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-09

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 08:00-08:30 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Maria Havskog (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Stellan Johnsson (C) 
Ingegerd Axell (S) 
Bo Ljung (KD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johanson (S) del av § 381 
 

 
Tjänstgörande ersättare Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johansson (S) § 380-381 

Bo-Kenneth Knutsson (C) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 
 
Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
 
    
Utses att justera Ulf Björlingson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-11-11 kl. 12:00    Paragrafer 380-381 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ulf Björlingson 
  



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset 

Datum då anslag 2021-11-11 Datum då anslag 2021-12-03
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-09

 
  

Ks § 380 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 381 Årlig taxa för livsmedelshanterande 
verksamheter 
Dnr KLK 2021/230 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till Eksjö Energi AB för att utreda alternativa lösningar i 
samråd med berörda fastighetsägare, för att minska utsläpp av fett i 
avloppsledningarna samt  
 
att se över underlaget för årlig avgift gällande besiktning och flödesberäkningar.  

Ärendebeskrivning  
Driftstörningar i spillvattenledningarna och pumpstationer föranlett av fettansamling 
är ett ökande problem. För att få en ökad driftsäkerhet behöver åtgärder vidtas 
genom en riktad insats mot abonnenter som förmodas tillföra ledningsnätet högre 
fetthalt än normalt hushållsspillvatten. För att främja installation och skötsel av 
fettavskiljare samt finansiera de större underhållsbehoven på spillnät, pumpstationer 
och reningsverk har Eksjö Energi AB:s VA-verksamhet tagit fram en årlig avgift för 
fastighetsägare som upplåter lokal för livsmedelshanterade verksamheter. Förslaget 
innebär att det ska vara lönsamt för fastighetsägare att installera fettavskiljare efter en 
period på fem (5) år.  

Eksjö Energi AB:s styrelse tog i § 60 2020-10-28 beslut om att fastigheter som 
släpper ut fett från yrkesmässig verksamhet ska inneha en godkänd fettavskiljare, att 
godkänna förslaget på avgiftsnivåer för fastighetsägare som saknar godkänd 
fettavskiljare och att den årliga avgiften tas ut och gäller från och med 1 januari 2022. 

Dispens kan beviljas med förbehållet att verksamhetens omfattning inte förändras 
väsentligt under den givna tidsperioden och att hanteringen av fett i verksamheten 
sker ytterst försiktigt föra att förhindra att det hamnar i omlopp. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet till Eksjö Energi AB för att utreda alternativa lösningar i samråd med berörda 
fastighetsägare, för att minska utsläpp av fett i avloppsledningarna samt  
 
att se över underlaget för årlig avgift gällande besiktning och flödesberäkningar.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande 
proposition på Annelie Häggs (C) återremissyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
ESAB beslut 2021-10-05 
Beslut EE 2021-08-27 
Årlig taxa för livsmedelshanterande verksamheter 
Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten i Eksjö kommun 
Eksjö Energi AB beslut 2020-10-28 § 60 
Beslut ESAB 2021-09-14 
 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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