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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-27

Sammanträde med Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00-12.10, 13.10-14.30 
Beslutande 

Ledamöter Diana Laitinen Carlsson (S) 
Kristina Carlo (M) 
Stellan Johnsson (C) 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Annelie Hägg (C) 
Ulf Svensson (SD) 
Maria Österberg (S) 
Lars Ugarph (M) 
Johan Starck (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Samer Fadel Ahmad (C) 
Elisabeth Werner (SD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Nathalie Nilsson (M) 
Johan Ragnarsson (V) 
Saimy Swärd (S) tjänstgörande ersättare för Mikael Andreasson (S) 
Lennart Nilsson (C) 
Urban Svensson (SD) 
Magnus Alm (L) 
Annelie Sjöberg (M) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Marianne Ljunggren (KD) 
Stig Axelsson (S) 
Mats Danielsson (M) 
Mats Svensson (SD) 
Ingegerd Axell (S) 
Lea Petersson (MP) 
Johan Lindfors (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M) 
Anders Ingvarsson (C) tjänstgörande ersättare för Lisa Petri Draklid (C) 
Lars Persson (S) 
Veronica Eberl (SD) § 7-12, 14-27  
Birgitta Johanson (S) 
Ahmed Marouf (V) 
Jan Nilsson (C) 
Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Karsten Offenbartl (S) 
Mikael Lindström (SD) tjänstgörande ersättare för Gill Östergren Puisto (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Pernilla Andersson (M) 
Christina Bladh (S) tjänstgörande ersättare för Gunbritt Henning (S) 
Gun-Ann Öholm Jansson (C)  
Joel Lundgren (L) tjänstgörande ersättare för Micael Carlsson (L) 
Göran Augustsson (SD) 
Jonny Stenbäck (S) 
Ulf Björlingson (M) 
Karolina Holmberg (S) tjänstgörande ersättare för Siw Leander (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Bo-Anders Jansson (M) 
Jonas Wasén (SD) 
Lars Aronsson (S) 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Karin Höljfors, ekonomichef   

 
Övriga Marianne Löwgren, kommunrevisionen 
 Jan Pilefelt, kommunrevisionen 
 
Utses att justera Rozita Hedqvist (S) och Johan Ragnarsson (V) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-11-03 kl. 15.30   Paragrafer 7-27 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………  
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Diana Laitinen Carlsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Rozita Hedqvist   Johan Ragnarsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-27 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-11-03 Datum då anslag  2022-11-25 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 

  

3



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-10-27 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 Allmänhetens frågestund   

 Fråga - Interpellation   

 Delårsrapport 2022 2022/212  

 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 2022/14  

 Budget 2023 verksamhetsplan 2023-2025 - Höglandsförbundet 2022/188  

 Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer efter samråd 2022/190  

 Förbundsordning för Höglandsförbundet - revidering 2022/191  

 Samverkansavtal och reglemente för Överförmyndarverksamheten 
- revidering 

2022/192  

 Allmänna lokala föreskrifter 2022/206  

 Taxejusteringar avseende VA 2023 2022/179  

 Taxejusteringar avseende elnät 2023 2022/180  

 Taxejusteringar avseende fjärrvärme 2023 2022/181  

 Taxejusteringar avseende renhållningsavgifter för 2023 2022/178  

 Taxejusteringar avseende nät- och abonnemangsavgifter 2023 2022/184  

 Stämmaren 1, rivning av byggnader 2022/205  

 Banvallen Eksjö-Skurugata - motion 2022/141  

 Extern hjälp för analys av sociala sektorns problem - 
medborgarförslag 

2022/16  

 Ge oss naturen tillbaka i Eksjö kommun och i Eksjö stad 
medborgarförslag 

2022/113  

 Gång- och cykelvägsanslutning över dike i kvarteret Ängsviolen - 
medborgarförslag 

2022/127  

 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2022/136  

 Sammanträdesplan 2023 2022/187  

 Valteknisk samverkan - avtal 2022/216  
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Kf § 7 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Lars-Evert Björck, Hult, ställde vid föregående sammanträde den 29 september, 
följande fråga; Vad är den beräknade kostnaden för uppförande av utsiktstorn vid 
Klinten? 

Annelie Sjöberg (M), vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, lämnar 
följande svar;  

Lars-Evert Björk har i ett tidigare medborgarförslag framfört önskemål om att ett 
utsiktstorn upprättas på Klintaberget.  

Medborgarförslaget avslogs av kommunfullmäktige 2020-10-22, bland annat med 
anledning av kostnaden. Lars-Erik Björck ställer därför frågan om kostnad för 
uppförande.  

När medborgarförslaget utreddes uppgick investeringskostnaden till 200 tkr. 

Då inga ytterligare frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 8 Delårsrapport 2022 
Dnr KLK 2022/212 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att delårsrapport per 2022-08-31, anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Delårsbokslut har upprättats för kommunen per 2022-08-31. 
 
Kommunens helårsprognos per 2022-08-31 är 64,9 miljoner kronor (mnkr), vilket 
motsvarar 5,1 procent av skatteintäkter och bidrag. Prognosen innebär att 
budgeterat resultat, som är 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag eller 24,5 
mnkr, uppnås.  
 
Prognosen för 2022 är att sektorerna gör underskott om 12,5 mnkr, vilket vägs 
upp av bättre utfall för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. I prognosen uppfyller kommunen det 
lagstadgade balanskravet 2022 och de fem finansiella mål som prognostiserats i 
delårsrapporten att uppnås.  
 
Den samlade bedömningen av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning är att kommunfullmäktiges effektmål delvis kommer att uppfyllas 
2022. Ur det finansiella perspektivet bedöms god ekonomisk hushållning uppnås 
2022. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Ledningsutskottets beslut 2022-09-20 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-09-21 
Socialberedningens beslut 2022-09-21  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-09-21 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-09-21 
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Kf § 9 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2023 till oförändrad nivå, det 
vill säga 22,26 kr.  
 
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr):  
                                                                 2023 2024 2025  
Samhällsbyggnadssektorn    46,2  47,6 48,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   65,0  65,7 67,2 
Barn- och utbildningssektorn 518,9             519,8            521,3 
Sociala sektorn  510,7 509,9            511,4 
Kommunledningskontoret      66,7   67,8 67,8 
Ks/kf/Nämnder      7,3     7,2   7,6 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,3 
Revisionen       1,5     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     62,7  113,3           126,6 
Kapitalkostnad ofördelat      5,2     2,0   2,2 
Resultatfond       1,0     0,4      2,0 
KS Oförutsett      0,7     0,7   0,7 
Samordning lokaler     -0,5    -0,5              -0,5 
Omstrukturering      0,0  -12,0 -12,0 
Totala anslag                     1 287,6          1 325,8         1 346,5  
 
att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2023 är 
kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av 
kommunfullmäktige i kommunprogrammet.  
 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: 
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
 
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.   
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att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2023-2025 i enlighet 
med nedanstående: 
                                                                2023 2024 2025 
Samhällsbyggnadssektorn  20,1 28,1 27,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,1   2,5   2,4  
Barn- och utbildningssektorn     4,1   4,1   4,1 
Sociala sektorn    7,1   2,9   2,1 
Kommunledningskontoret      4,5   3,4   0,2 
Totalt   39,7  40,1 35,0  
 
att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B,  

 

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget
2022-08-31

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2021 2022 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnader -1 115,4 -1 172,4 -1 102,6 -1 191,9 -1 234,7 -1 255,3
Avskrivningar -36,8 -29,6 -110,0 -110,8 -107,3 -107,2
Verksamhetens nettokostnader -1 152,2 -1 202,1 -1 212,6 -1 302,8 -1 342,0 -1 362,5
Skatteintäkter 866,0 882,9 915,0 938,2 976,3 1 015,5
Generella statsbidrag och utjämning 352,7 338,3 354,7 365,6 371,1 370,1
Verksamhetens resultat 66,5 19,0 57,2 1,1 5,3 23,1
Finansiella intäkter 7,2 6,2 8,0 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -2,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 71,4 24,5 64,3 6,5 10,7 28,5
Extraordinära poster 0,6
Årets resultat 71,4 24,5 64,9 6,5 10,7 28,5
Resultat / skatteintäkter o bidrag 5,9% 2,0% 5,1% 0,5% 0,8% 2,1%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 71,4 24,5 64,9 6,5 10,7 28,5
Justering för avskrivningar/nedskrivning 26,0 29,6 112,6 110,8 107,3 107,2
Justering för avsättning 0,7 -0,1 -0,4 -2,9 -0,4 0,0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 98,1 54,0 177,1 114,4 117,6 135,7
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -9,2 -7,3
Förändring kortfristiga skulder 2,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,1 54,0 169,8 114,4 117,6 135,7

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -36,2 -67,6 -52,1 -39,7 -40,1 -35,0
Förvärv leasinggrundande hyreskontrakt -420,5
Förändring finansiella anläggningstillgångar 0,1 -0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -36,1 -67,6 -472,8 -39,7 -40,1 -35,0

Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring långfristiga skulder -9,2 316,4 -77,5 -80,0 -80,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,2 0,0 316,4 -77,5 -80,0 -80,4

Årets kassaflöde 45,8 -13,6 13,4 -2,8 -2,5 20,3
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 -2,8 -2,5 20,3
Likvida medel vid årets början 137,3 183,1 183,1 196,5 193,7 191,3
Likvida medel vid årets slut 183,1 169,5 196,5 193,7 191,3 211,6
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att, med hänvisning till Kommunals synpunkter, ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda möjligheterna att se över ersättningsreglerna till kommunens 
timanställda, med återredovisning till kommunfullmäktige senast mars månad 
2023. 
 
Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Urban Svensson (SD), Mats Svensson 
(SD), Veronica Eberl (SD), Mikael Lindblom (SD), Göran Augustsson (SD) och 
Jonas Wasén (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till budget 2023–2024, 
verksamhetsplan 2025 – förslag till sektorsramar.  
 
Johan Ragnarsson (V), Lea Petersson (MP) och Ahmed Marouf (V) deltar inte i 
beslutet.  

  

Tabell B Balansbudget
Bokslut Budget Budget Budget Budget 

BALANSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025
Tillgångar
Anläggningstillgångar 610,4 623,9 1029,6 1069,7 1104,7
Omsättningstillgångar 340,3 178,0 318,5 289,6 283,4
Summa tillgångar 950,7 801,9 1348,2 1359,3 1388,1
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Årets resultat 71,4 24,5 6,5 10,7 28,5
Resultatutjämningsreserv 24,4 24,4 25,4 25,4 25,4
Övrigt eget kapital 443,1 468,8 578,4 584,9 595,6
Summa eget kapital 538,9 517,7 610,3 621,0 649,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 16,3 14,9 17,4 18,2 18,5
Andra avsättningar 3,5 0,8 0,4 0 0
Summa avsättningar 19,8 15,7 17,8 18,2 18,5
Skulder
Långfristiga skulder 105,1 4,3 450,3 450,3 450,3
Kortfristiga skulder 286,8 264,2 269,8 269,8 269,8
Summa skulder 392,0 268,5 720,1 720,1 720,1
Summa ek, avsätt & skuld 950,7 801,9 1348,2 1359,3 1388,1

Soliditet 56,7% 64,6% 45,3% 45,7% 46,8%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,9 380,2 402,8 399,5 386,4
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 13,6% 17,1% 15,4% 16,3% 19,0%
Borgensförbindelser 1 105 1 148 1 122 1 122 1 122
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Ärendebeskrivning  
Två förslag till beslut gällande budget 2022–2023, verksamhetsplan 2025 – förslag 
till sektorsramar, har kommit in - Alliansens förslag och Sverigedemokraternas 
förslag. 

Sveriges Arbetsterapeuter, Lärarnas Riksförbund och Kommunal har lämnat 
synpunkter på förslag till Budget 2023-2024, verksamhetsplan 2025.  

Kommunstyrelsen har 2022-10-11 beslutat  
 
att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november, utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari 2023 ta fram 
förslag för ökade intäkter, effektiviseringar samt strukturella förändringar för 
omprioritering inom verksamheten samt att på sikt nå en budget i balans.   
 
att ställningstagande om eventuell fortsättning av pooltjänst och ökad 
grundbemanning inom särskilt boende hanteras efter utvärdering av pilotstudierna 
samt beslut om beviljat statsbidrag för 2024.     
 
att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:  
att ett ökat uttag ur skogen görs 2023   
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:  
att driftmedel för sektorn minskas  
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär  
att minskning av 1-1,5 tjänst på sektorn ska ske 2024-25  
att sektorn ska öka intäkter eller minska kostnader under planperioden  
att tidigare beslutad neddragning inom sektorn för finansiering av ökade 
driftkostnader för kulturscen återtas 2024 och gäller helt först halvår 2025  
att utökning av bidrag till studieförbund sker från 2024  
att städning av Ränneborg ska ske inom befintlig ram att resurser utökas för 
badplatsunderhåll  
att hyra för Spelverket sägs upp från 2024  
att resurser för entreprenörsutbildning för unga tillförs  
att större delen av nya infartsskyltar intäktsfinansieras  
att minskning av utbildningsresurser sker på Campus  
att neddragna medel för SFI återförs  
 
att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar 
att ändra arbetssätt på Nattis 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till 2026 
att resurser för SvA-lärare inte tillförs 
att minska resurser inom grund- och gymnasiesärskolan  
att tillfälligt vakanshålla tjänster där det är möjligt  
att minska resurser för kompetensutveckling  
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att till sociala sektorns ram uttala:  
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd  
att höja måltidsavgifter  
att minskad bemanning inom korttidsvistelse och gruppboende  
att fastighetsåtgärder genomförs för Kärntvätten att praktiksamordnare SOC-TUS 
om 75 procent tjänst tillförs  
att utbildning i palliativ vård genomförs   
att till kommunledningskontorets ram uttala:  
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär  
att tillföra resurser för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och 
ledning från 2024  
att tillföra resurser för HLR-utbildning för anställda i hela kommunen. 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022-2023 verksamhetsplan 2025, 
sektorsramar 

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr): 

2023 2024 2025
  

Samhällsbyggnadssektorn      45,5  45,6 46,4 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   63,6  62,9 63,5 
Barn- och utbildningssektorn 517,6             518,7            520,2 
Sociala sektorn  508,7 507,4            508,1 
Kommunledningskontoret      66,7   66,8 66,7 
Ks/kf/Nämnder      7,3     7,2   7,6 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,3 
Revisionen       1,5     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     62,7  113,3            126,6 
Kapitalkostnad ofördelat      5,2     2,0   2,2 
Resultatfond       1,0     1,0      1,0 
KS Oförutsett      1,0     1,0   1,0 
Samordning lokaler     -0,6    -0,6              -0,6 
Omstrukturering      0,0  -11,9 -11,9 
Totalt                     1 276,4           1 317,2        1 334,5     
 
att tillväxt- och utvecklingssektorn upphör från och med 2023 och ingående 
verksamheter flyttas till barn- och utbildningssektorn och 
samhällsbyggnadssektorn. Ovanstående ram för tillväxt- och utvecklingssektorn 
fördelas till dessa båda sektorer utifrån flyttade verksamheter. 

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: 
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
 
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader. 
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att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2023-2025 i enlighet 
med nedanstående:                                   2023 2024 2025 
Samhällsbyggnadssektorn  22,3 31,7 24,7 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   4,4   3,6   5,0  
Barn- och utbildningssektorn     3,9   3,4   4,5 
Sociala sektorn    7,2   3,0   2,5 
Kommunledningskontoret      4,5   3,7   3,7 
Totalt   42,2  45,3 40,4 

I enlighet med ovanstående beslut att tillväxt- och utvecklingssektorn upphör, 
fördelas även ovanstående investeringsram för tillväxt- och utvecklingssektorn till 
barn- och utbildningssektorn och samhällsbyggnadssektorn. 

  

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget
2022-08-31

Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2021 2022 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens nettokostnader -1 115,4 -1 172,4 -1 102,6 -1 186,7 -1 226,0 -1 242,7
Avskrivningar -36,8 -29,6 -110,0 -110,8 -107,3 -107,2
Verksamhetens nettokostnader -1 152,2 -1 202,1 -1 212,6 -1 297,5 -1 333,3 -1 349,9
Skatteintäkter 866,0 882,9 915,0 938,2 976,3 1 015,5
Generella statsbidrag och utjämning 352,7 338,3 354,7 362,1 365,2 367,9
Verksamhetens resultat 66,5 19,0 57,2 2,8 8,1 33,4
Finansiella intäkter 7,2 6,2 8,0 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -2,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 71,4 24,5 64,3 8,2 13,6 38,9
Extraordinära poster 0,6
Årets resultat 71,4 24,5 64,9 8,2 13,6 38,9
Resultat / skatteintäkter o bidrag 5,9% 2,0% 5,1% 0,6% 1,0% 2,8%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 71,4 24,5 64,9 8,2 13,6 38,9
Justering för avskrivningar/nedskrivning 26,0 29,6 112,6 110,8 107,3 107,2
Justering för avsättning 0,7 -0,1 -0,4 -2,9 -0,4 0,0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 98,1 54,0 177,1 116,2 120,5 146,1
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -9,2 -7,3
Förändring kortfristiga skulder 2,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,1 54,0 169,8 116,2 120,5 146,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -36,2 -67,6 -52,1 -33,2 -35,2 -59,5
Förvärv leasinggrundande hyreskontrakt -420,5
Förändring finansiella anläggningstillgångar 0,1 -0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -36,1 -67,6 -472,8 -33,2 -35,2 -59,5

Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring långfristiga skulder -9,2 316,4 -77,5 -80,0 -80,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9,2 0,0 316,4 -77,5 -80,0 -80,0

Årets kassaflöde 45,8 -13,6 13,4 5,4 5,3 6,6
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 137,3 183,1 183,1 196,5 201,9 207,3
Likvida medel vid årets slut 183,1 169,5 196,5 201,9 207,3 213,8
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer. 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari 2023 ta fram 
förslag för ökade intäkter, effektiviseringar samt strukturella förändringar för 
omprioritering inom verksamheten samt att på sikt nå en budget i balans. 

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att personal inom miljö- och hälsoskydd minskas 
att kommunala laddstolpar ska vara självfinansierade 

  

Tabell B Balansbudget
Bokslut Budget Budget Budget Budget 

BALANSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025
Tillgångar
Anläggningstillgångar 610,4 623,9 1 023,1 1 058,3 1 117,8
Omsättningstillgångar 340,3 178,0 326,7 305,6 285,3
Summa tillgångar 950,7 801,9 1 349,9 1 363,9 1 403,1
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Årets resultat 71,4 24,5 8,2 13,6 38,9
Resultatutjämningsreserv 24,4 24,4 25,4 25,4 25,4
Övrigt eget kapital 443,1 468,8 578,4 586,6 600,2
Summa eget kapital 538,9 517,7 612,0 625,6 664,5
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 16,3 14,9 17,4 18,2 18,5
Andra avsättningar 3,5 0,8 0,4 0,0 0,0
Summa avsättningar 19,8 15,7 17,8 18,2 18,5
Skulder
Långfristiga skulder 105,1 4,3 450,3 450,3 450,3
Kortfristiga skulder 286,8 264,2 269,8 269,8 269,8
Summa skulder 392,0 268,5 720,1 720,1 720,1
Summa ek, avsätt & skuld 950,7 801,9 1 349,9 1 363,9 1 403,1

Soliditet 56,7% 64,6% 45,3% 45,9% 47,4%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,9 380,2 402,8 399,5 386,4
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 13,6% 17,1% 15,5% 16,6% 19,8%
Borgensförbindelser 1 105 1 148 1 122 1 122 1 122

13



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att sektorn upphör och budgetramen fördelas till de sektorer dit verksamheten 
flyttas 
att driftmedel för sektorn minskas 
att lednings- och administratörstjänster minskas i och med nedläggning av sektorn 
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär 
att minskning av 1-1,5 tjänst på sektorn ska ske 2024-25 
att tidigare beslutad neddragning inom sektorn för finansiering av ökade 
driftkostnader för kulturscen återtas 2024 och gäller helt första halvår 2025 
att tidigare beslutade medel för årets lägerkommun 2024-2025 återtas 
att städning av Ränneborg ska ske inom befintlig ram 
att resurser utökas för badplatsunderhåll på badplatser utanför Eksjö tätort 
att hyra för Spelverket sägs upp och verksamheten flyttas till EBK-stugan och 
IUP samverkansavtal tecknas med EBK 
att hyra för Itolv -hallen sägs upp i samband med att Grevhagsskolans 
gymnastiksal är klar 
att kommunen inte ska ha någon näringslivschef 
att minskning av utbildningsresurser sker på Campus 
 
att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar 
att se över möjligheterna att ändra arbetssätt på Nattis för att anpassa 
bemanningen efter behov 
att se över möjligheten för mer flexibel bemanning på fritidshem 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till 2026 
att resurser för SvA-lärare inte tillförs 
att anpassa matsedeln till mer säsongsbetonad, traditionell svensk husmanskost 
att se över och omstrukturera personalstyrkan i hela sektorn 
att minska resurser för kompetensutveckling 
 
att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att anpassa måltidsavgifterna efter utökade kostnader 
att minska behov av vikarier i verksamheterna 
att anpassa bemanning inom korttidsvistelse och gruppboende efter behov 
att inte utöka chefstjänster inom individ- och familjeomsorg 
att fastighetsåtgärder genomförs för Kärntvätten 
att praktiksamordnare SOC-TUS om 75 procent tjänst, tillförs 
att utbildning i palliativ vård genomförs 
att minska administrativa tjänster och chefstjänster i sektorn 
 
att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser  
att tillföra resurser för HLR-utbildning för anställda i hela kommunen. 
 
  

14



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Sebastian Hörlin (S), Rozita Hedqvist (S), Lars Aronsson (S), Annelie 
Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M), Jan Nilsson (C), Mattias Ingeson (KD), 
Mats Danielsson (M), Maria Österberg (S), Bo-Kenneth Knutsson (C), 
Gun-Ann Öholm Jansson (C) och Magnus Alm (L) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till budget 2023–2024, verksamhetsplan 2025, med 
förslag till sektorsramar. 

Rozita Hedqvist (S) med bifall av Lea Petersson (MP), Lars Aronsson (S) 
och Maria Österberg (S) att, med hänvisning till Kommunals synpunkter, ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att se över 
ersättningsreglerna till kommunens timanställda, med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast mars månad 2023.  

Ulf Svensson (SD) bifall till Sverigedemokraternas förslag gällande budget 2023–
2024, verksamhetsplan 2025, med förslag till sektorsramar. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstning 

Omröstning begärs. 
 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.  
 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2023-2024, och 
verksamhetsplan 2025. 

Nej-röst för Sverigedemokraternas förslag till budget 2023-2024, och 
verksamhetsplan 2025.  

Vid omröstningen avges 38 Ja-röster och 8 Nej-röster. Tre ledamöter avstår från 
att rösta.  
 
Bilaga. 

 
Kommunfullmäktige beslutar således att anta kommunstyrelsens förslag till 
budget. 
 
Därefter ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Rozita Hedqvists tilläggsyrkande mot avslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Rozita Hedqvists med fleras 
tilläggsyrkande.  
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Ledningsutskottets beslut 2022-09-20 
Alliansens förslag till budget 2023–2024 verksamhetsplan 2025 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023-2024, verksamhetsplan 2025 
Synpunkter från de fackliga organisationerna Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Arbetsterapeuter och Kommunal 
      

Utdrag:  
Ekonomichef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 10 Budget 2023 verksamhetsplan 2023-2025 - 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2022/188 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Budget 2023, med verksamhetsplan 2024–2025 för 
Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på  
1 235 tkr för 2023, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen, exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2024 budgeteras med 1 procent, och för 2025 
med 1 procent. 
   
Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till  
15 283 tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas till byte av 
ekonomisystem. Självfinansieringsgraden beräknad på genomsnittet för tre år 
(2021, 2022 och 2023) beräknas uppgå till 123 procent, och därmed uppnå det 
angivna målet 100 procent för en treårsperiod. 
 
Förbundets omsättning ökar med 4 procent i budget 2023 mot föregående år. 
Ökningen består bland annat av utökningen av Tranås kommuns utökade 
familjerätt. Till budget 2023 följer två äskanden gällande IT-säkerhet och 
informationssäkerhet.  
 
För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål, grupperade i 
de tre målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella 
mål. Till dessa finns åtta indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som 
förväntas uppnås.  
 
Efter direktionens beslut 2022-05-13, § 55 har Höglandsförbundets budget 2023 
varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter framförts. Eksjö 
kommun skickar med att besparingar motsvarande äskningarna ska presenteras 
tillsammans med konsekvensbeskrivningar för besparingarna.  
 
Arbetsutskottet gav 2022-06-17 förbundsdirektören i uppdrag att ta fram åtgärder 
för hantering av äskanden inom förbundet, med konsekvensbeskrivningar, för 
vidare dialog med kommunerna och i arbetsutskottet. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-09-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-09-15 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 
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Kf § 11 Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer efter samråd 
Dnr KLK 2022/190 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att budget för revision av Höglandsförbundet för 2023 utökas med 50 tkr och 
fastställs till 208 tkr. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda 
budget för revision av Höglandsförbundet.  

Höglandsförbundets revisorer har kommit in med anslagsframställan till 
kommunfullmäktiges presidium avseende budget för revision av 
Höglandsförbundet 2023. Anslagsframställan baseras på att revisorerna ska kunna 
fullgöra sina uppdrag enligt lagstiftning och god revisionssed i kommunal 
verksamhet.   

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Höglandsförbundet att utöka 
revisorernas budget 2023 från 158 tkr till 370 tkr. Äskandet innebär behov av 
utökning av anslagsfinansieringen från medlemskommunerna. 

Efter Höglandsförbundets beslut 2022-05-20 har Höglandsförbundets revisorers 
budget 2023 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats 
till kommunerna för politisk behandling.  
 
Direktionen för Höglandsförbundet meddelar 2022-09-02 respektive 
kommunfullmäktige att samrådet med samtliga kommuner visar att revisionens 
budget bör höjas med 50 tkr för 2023. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Mats Danielsson (M) och Ingbritt Martinsson (C) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Eksjö kommunfullmäktiges presidiums beslut 2022-10-06 
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-09-20 
Skrivelse från Mats Danielsson, kommunfullmäktiges ordförande 2022-03-31 
Direktionens beslut 2022-09-02  
Beräkning budget 2023 Höglandsförbundets revisorer 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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Kf § 12 Förbundsordning för Höglandsförbundet - 
revidering 
Dnr KLK 2022/191 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
Förbundsordningen är det dokument som styr Höglandsförbundet, både utifrån 
det politiska och tjänstepersonmässiga perspektivet. Behov finns att revidera 
förbundsordningen under 2022, då beslut har fattats om att i verksamheten 
inkludera systemförvaltning Combine och visselblåsarfunktion för 
medlemskommunerna och Höglandsförbundet.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Ledningsutskottets beslut 2022-09-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Förbundsordning Höglandsförbundet  
Arbetsutskottets beslut 2022-06-17 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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Kf § 13 Samverkansavtal och reglemente för 
Överförmyndarverksamheten - revidering 
Dnr KLK 2022/192 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna reviderat samverkansavtal och reglemente för Höglandets 
överförmyndarverksamhet, 
 
att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av samtliga 
övriga samverkande kommuner, det vill säga Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 

Ärendebeskrivning  
Höglandets överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 med 
Vetlanda kommun som värdkommun. Efter att verksamheten har varit i drift i tre 
år, finns delar i nuvarande samverkansavtal och reglemente som har behov av 
revidering. 
 
1. Turordning för ansvaret för ordförande och vice ordförande 

2. Turordning för ansvaret för revision av verksamheten 

3. Turordning för ersättare vid möte med nämnden 

4. Kostnadstäckning för värdkommunens omkostnader 

5. Regleringar som styr daglig arbetsledning i verksamheten har tagits bort 

Eftersom avtalet berör fem kommuner måste likalydande beslut fattas i samtliga 
kommuner för att avtalet ska träda i kraft.   
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Ledningsutskottets beslut 2022-09-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-09-15 
Tjänsteskrivelse från Överförmyndarverksamhet 2022-06-09 
Tjänsteskrivelse från Anneli Tellmo, förbundschef  
Direktionens beslut 2022-09-02 
Samverkansavtal Höglandets överförmyndarverksamhet 
Reglemente Höglandets överförmyndarverksamhet 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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Kf § 14 Allmänna lokala föreskrifter 
Dnr KLK 2022/206 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta ändring av § 7a  i Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, ordförande i Synskadades Riksförbund Höglandet (SRF), har 
2021-05-25 översänt en skrivelse till kommunstyrelsen i Eksjö kommun.  

Styrelsen i SRF Höglandet anser att Eksjö kommun bör förbjuda privat bruk av 
fyrverkerier. SRF påtalar att fyrverkerier kan vara en fara både för djur och 
människor, och framför att synskadade är extra utsatta. Vidare kan ledarhundar bli 
så skrämda att de inte längre kan fungera som ledarhundar. SRF anser därför att 
användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala anordnare av 
nyårsfirande, och menar att det bör skrivas in i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2022-06-08 att ge berörda myndigheter 
möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nya lokala ordningsföreskrifter. 

De lagliga förutsättningarna för kommunen beskrivs i Ordningslagen (OL). Enligt 
3 kapitlet 8 § OL (1993:1617) får, efter regeringens bemyndigande, en kommun 
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av denna, som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har gett 
kommunerna ett generellt bemyndigande, men föreskriver att kommunerna inte 
får meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet 
att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.  
 
Sveriges kommuner har genom lokala ordningsföreskrifter och med vägledning av 
ovanstående stycken, möjlighet att begränsa inom vilka områden fyrverkerier är 
förbjudna. Av Eksjö kommuns nu gällande lokala ordningsföreskrifter framgår 
bland annat följande. ”7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i 
Eksjö stad inom ett område som avgränsas av Norra Kyrkogatan, 
Västerlånggatan, Grenadjärgatan och Österlånggatan.” 

Eksjö kommun har genom tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna möjlighet att 
utöka det befintliga området och lägga till fler. Det huvudsakliga skälet till den 
nuvarande avgränsningen är främst ur ett brandtekniskt perspektiv i syfte att 
skydda Gamla stans kulturmiljövärden. Det finns flera perspektiv som framhålls i 
diskussionen om förbud av fyrverkerier. Den uppenbart förhöjda risken för att 
människor skadas, att djur skadas eller på olika sätt starkt påverkas, att egendom 
skadas eller att brand uppstår samt miljöskador.  
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Utifrån samhällsbyggnadsnämndens ursprungliga förslag kvarstår enbart en 
utökning i Eksjö stad. Polismyndigheten hade inga synpunkter på 
ursprungsförslaget.  
 
Efter Länsstyrelsens granskning enligt 3 kapitlet 13 § OL, bedöms att motiven för 
det föreslagna området i Mariannelund är för vaga.  
 
Kommunala funktionshinderrådet informerades 2022-09-15 om förslag till nya 
ordningsföreskrifter. Rådet framförde inga synpunkter mot förslaget.  
 
Förslag till revidering av de lokala ordningsföreskrifterna omfattar därmed en 
utökning av det befintliga förbudsområdet i Eksjö stad. 
 
Förslag till förändring av Eksjö kommun lokala ordningsföreskrifter 

Gällande paragraf:  

”7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Eksjö stad inom ett 
område som avgränsas av N Kyrkogatan, Västerlånggatan, Grenadjärgatan och 
Österlånggatan.” 

Föreslås ändras till; 

”7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Eksjö inom de områden 
som avgränsas enligt kartbilaga 1.” 

Förbudsområdet för pyrotekniska varor i Eksjö stad föreslås utökas till att 
avgränsas från Sankt Lars kyrkogård i norr till stationsområdet i söder, samt av 
Västerlånggatan i väster till Regementsgatan i öster.  

Motiven till avgränsningen är områdets höga kulturhistoriska värden, 
byggnationens täthet, mängden allmänna välutnyttjade platser, mängden bostäder 
samt att avgränsningen bedöms enkel att uppfatta och förstå. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-09-15 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, revidering, 2022-09-15 
Yttrande från Länsstyrelsen, 2022-08-16 
Yttrande från Polismyndigheten, 2022-06-20 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
Skrivelse från SRF Höglandet 2021-05-25  
      

Utdrag:  
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 15 Taxejusteringar avseende VA 2023 
Dnr KLK 2022/179 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna höjning av förbrukningstaxan för vatten- och avlopp med         4,5 
procent,   
 
att godkänna höjning av avgifter enligt VA-taxan paragraf 17, med 4,5 procent, 
 
att ändringarna ska gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa 
eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion, varefter de 
föreläggs för kommunfullmäktige för fastställelse. 

Eksjö Energi AB har 2022-08-30 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna en höjning av förbrukningstaxan för vatten- och avlopp med 4,5 
procent, samt att godkänna en höjning av avgifter enligt VA-taxan paragraf 17, 
med 4,5 procent. 

Samtliga föreslagna ändringar gäller från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-09-13 
Eksjö Energi AB beslut 2022-08-30  
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 16 Taxejusteringar avseende elnät 2023 
Dnr KLK 2022/180 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna höjning av elnätstariffen från 2023-01-01 med 7 procent. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Elnät AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september redovisa eventuella 
förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktionen vartefter de föreläggs för 
kommunfullmäktige för fastställelse.  
 
Eksjö Elnät AB har 2022-08-30 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
höjning av elnätstariffen från 2023-01-01 med 7 procent.  

Höjningen av elnätstariffen beror till största delen på ökade kostnader från 
överliggande nät.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Eksjö Stadshus AB 2022-09-13 
Eksjö Elnät AB beslut 2022-08-30 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 17 Taxejusteringar avseende fjärrvärme 2023 
Dnr KLK 2022/181 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Fjärrvärmetaxa fastställs av styrelsen för Eksjö Energi AB och anmäls till 
kommunfullmäktige.  

Eksjö Energi AB har 2022-08-30 beslutat 

att godkänna höjning av fjärrvärmetaxan med 7,0 procent från och med  
2023-01-01,  

att föreslå kommunfullmäktige att beslutet anmäls. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-09-13 
Eksjö Energi AB beslut 2022-08-30 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 18 Taxejusteringar avseende 
renhållningsavgifter för 2023 
Dnr KLK 2022/178 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna att renhållningstaxan höjs med 6,0 procent från och med  
2023-01-01. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa 
eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion, varefter de 
föreläggs för kommunfullmäktige för fastställelse. 

Eksjö Energi AB har 2022-08-30 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna att renhållningstaxan höjs med 6,0 procent från och med  
2023-01-01 
 
Föreslagen generell taxehöjning om 6 procent för renhållningen omfattar: 
 
• Inköp och avskrivning av ny maskinpark med en mycket bra arbetsmiljö för  
     personalen samt högt ställda krav på miljö och klimat. 

• Inköp och avskrivningar för nya 240-liters delade kärl av återvunnen plast, som  
     möjliggör en klimat- och miljövänlig insamling med ett minimum av  
     transporter. 

• Ökade kostnader för avyttring av restavfall till energiåtervinning. 

• Ökade bränsle- och personalkostnader. 

• Ökad servicenivå ut mot kund. 

• Grundorganisation som klarar av att hantera införandet av full 
förpackningsnära insamling, FNI, enligt regeringsbeslut 2022-06-30. 

I samband med införande av nytt insamlingssystem blir det en ny 
taxekonstruktion som kommer att innebära förändringar för den enskilda kunden. 
Den totala kostnaden i den nya taxekonstruktionen inryms inom den förslagna 
höjningen om 6 procent.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-09-13 
Eksjö Energi AB beslut 2022-08-30 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 19 Taxejusteringar avseende nät- och 
abonnemangsavgifter 2023 
Dnr KLK 2022/184 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna att anslutningsavgiften behålls oförändrad, samt 
 
att godkänna att nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade. 

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Eksjö Energi ELIT AB föreslår kommunfullmäktige att 
anslutningsavgifter, nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade.  
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-09-13 
Eksjö Energi Elit AB beslut 2022-08-30 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 20 Stämmaren 1, rivning av byggnader 
Dnr KLK 2022/205 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att genomföra rivning av tre virkesförråd, samt 
 
att anslå 269 000 kronor från kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
kostnader. 

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Stämmaren 1 i Mariannelund har tidigare använts för 
sågverksverksamhet. Då konkursförvaltaren inte lyckats sälja fastigheten har den 
abandonerats. Abandonering innebär att den abandonerade egendomen 
återlämnas till konkursgäldenären. I detta fall var gäldenären ett aktiebolag som 
upplöstes enligt 25 kapitlet 50 § Aktiebolagslagen i och med konkursen. Någon 
ägare till fastigheten finns därför inte i dag, vilket innebär att fastigheten är 
herrelös. 
 
Tidigare har kommunen gjort insatser för att skydda allmänhet och miljö mot 
risker inom fastigheten. En mindre byggnad har tidigare rivits och en stor mängd 
sopor, skräp och vitvaror har städats bort från fastigheten. Tillgängligheten till 
markområdet har även försvårats för att tillfälliga boenden och skräpupplag ska 
försvåras.  

Efter samtal med boende i närområdet framgår att de tre äldre virkesmagasin som 
finns inom området är i väldigt dåligt skick. Taken består av plåtar som bedöms 
kunna orsaka en risk. Vid blåsiga förhållanden slår de lösa plåtarna och skapar 
oljud. Det bedöms som en risk om dessa stora plåtar skulle lossna. Det har 
kommit in flera liknande synpunkter och önskemålet från allmänheten är tydligt – 
att Eksjö kommun ska riva byggnaderna. 

Även om markområdet inte står under kommunens ansvar har kommunen ett 
ansvar för allmänhetens säkerhet när en fastighetsägare inte har förmåga att 
åtgärda riskerna.  

I detta fall när fastighetsägaren varit ett upplöst aktiebolag, som inte längre kan ta 
sitt fastighetsägaransvar, uppkommer frågan om vem som bär ansvaret för de 
åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta beträffande fastigheten.  
 
Kommunen har ett ansvar för räddningsinsatser enligt 1 kapitlet 2 § och 3 kapitlet 
1 § Lagen om skydd mot olyckor vid överhängande fara för olyckshändelser och 
för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Finns ingen risk för 
skador på människor eller egendom, har kommunen ingen skyldighet att agera.  
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Kommunen har dock möjlighet att välja att åtgärda eventuella problem på 
herrelösa fastigheter med stöd av 2 kapitlet 1 § Kommunallagen - KL. Här har 
regeringen i en proposition (2004/05:35 s 16) sagt:  
 
”Förutom skyldigheten enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunerna 
möjlighet, enligt KL (1991:900), att vidta åtgärder för att lösa problem med 
herrelösa fastigheter. I 2 kapitlet 1 § KL anges att kommuner själva får ha hand 
om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen 
eller dess medlemmar. Med stöd av denna bestämmelse kan kommuner ta på sig 
olika frivilliga uppgifter.” 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer det osannolikt att en åtgärd kommer att 
genomföras om inte Eksjö kommun agerar. Området bedöms utgöra en 
bullerstörning för de boende, samt en potentiell risk för allmänheten på grund av 
de höga byggnadernas plåttak.  

Kostnaden för åtgärden har undersökts och offererat pris från 
ramavtalsupphandlad entreprenör har inhämtats. Kostnaden för rivning av de tre 
virkesladorna bedöms till 269 000 kronor. Innan åtgärden genomförs, krävs 
rivningslov. 

Byggnaderna föreslås rivas i syfte att skydda allmänheten samt förbättra 
boendemiljön i området, med stöd av 2 kapitlet 1 § KL. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-09-15  
      

Utdrag:  
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 21 Banvallen Eksjö-Skurugata - motion 
Dnr KLK 2022/141 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet, genom Eva Ekenberg och Lea Petersson, vill att den gamla banvallen 
mellan Eksjö och Österbymo ska bevaras genom att en cykel- och vandringsled 
anläggs 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 fram till 1983, då även den delen revs.  

Motionärerna framför att 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.  

Kommunfullmäktige behandlade 2022-06-14 ett medborgarförslag med samma 
inriktning som motionen. Kommunfullmäktige beslutade då att bifalla 
medborgarslaget avseende sträckan Koporten till skidstugeområdet, samt att avslå 
medborgarförslaget för den kvarvarande sträckan, Skidstugeområdet till 
Skurugata.  

Motionen skiljer sig dock mot medborgarförslaget, på så sätt att det är en vidare 
utredning av frågan som efterfrågas.  

Samhällsbyggnadssektorn har, kopplat till det tidigare medborgarförslaget, 
översiktligt utrett förutsättningar för förslaget som redovisas nedan.  

Historisk bakgrund, kort om Eksjö-Österbymo järnväg (EÖJ) 

• 891 mm (smalspårig järnväg) 
• 34 km lång 
• 14 maj 1910 koncession beviljades 
• 18 december 1915 öppnades järnvägen för allmän trafik 
• 1 juli 1945 förstatligades järnvägen 
• 10 juni 1954 lades persontrafiken ned 
• 1 oktober 1968 lades godstrafiken ned 
• 1969 revs spåren upp på sträckan Österbymo-Rydsnäs 
• 1970 revs spåren på sträckan Rydsnäs-Eksjö 

Utredningen har avgränsats till de markområden som Eksjö kommun i nuläget har 
rådighet över, men innehåller ett resonemang om banvallens möjlighet att 
användas som cykelväg. För att bedöma förutsättningar som marktillträde och 
kostnader, behöver frågan utredas i ett separat utredningsärende vilket 
kommunfullmäktige bör ta i beaktande i det fall frågan anses intressant att arbeta 
vidare med.  

I denna utredning är väghållskapet en central diskussion och vem som har ansvar 
och möjligheter att åstadkomma nya transportstråk. Eksjö kommun är väghållare 
för allmänna gator, vägar, cykelvägar och gångvägar inom detaljplanerade 
områden, det vill säga kommunens orter. Väghållarskapet för det övriga vägnätet 
är statligt eller enskilt. Utöver det huvudsakliga transportnätet som Eksjö 
kommun ansvarar för, finns även leder och naturstråk som Eksjö kommun håller 
tillgängliga, men även föreningar och enskilda markägare tar stort ansvar för att 
tillgängliggöra olika områden.  

Banvallen ligger idag i huvudsak på privatägd mark. Delen från Skurugatavägen 
(vid Eksjöholms gård) till Koporten ägs av Eksjö kommun. För att en kommun 
eller annan part ska kunna bygga en väg, cykelväg, järnväg eller ledning krävs dock 
inte att marken ägs av väghållaren.  
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Det vanligaste utanför tätbebyggt område är att en väg ligger på annans mark, 
men med en rättighet att anlägga och underhålla anläggningen. Hur markägare 
utmed banvallen ställer sig till förslaget är inte utrett.  

Bedömningen görs att en cykelväg mellan Eksjö och Skurugata är en kommunal 
angelägenhet, och därmed ska möjligheten till statliga eller regionala medel för en 
investering ses som små. Att ett projekt kan falla in i någon typ av 
bidragsförordning ska dock inte uteslutas. 

I Eksjö kommun finns ett exempel på en längre gång- och cykelväg som byggts 
utmed det statliga vägnätet som Eksjö kommun idag ansvarar för, Det är gång- 
och cykelvägen mellan Hjältevad och Ingatorp. Övriga sträckor som har 
diskuterats, bland annat i Eksjö kommuns pågående översiktsplaneprocess, är 
sträckan Eksjö-Hult och Eksjö-Ingarp-(Ekenässjön/Vetlanda).  

Andra längre gång- och cykelvägsförbättringar skulle kunna vara Bruzaholm-
Hjältevad och Mariannelund-Spilhammar. Det går att cykla mellan sträckorna 
idag, men de bedöms sakna den efterfrågade standarden och trafiksäkerheten som 
skulle kunna öka mängden cykelresor. 

Finansiering för investering, men framför allt drift, är central i sammanhanget. 
Förutsättningarna för utökade driftåtgärden behöver noggrant övervägas och 
ställas i relation till nytta och nyttjandegraden. Frågor om underlag som asfalt eller 
grus, belysning eller inte, vinterväghållning eller inte, behöver vidare utredas och 
har stor betydelse för såväl investeringsnivå som årliga underhållskostnader. 

Det aktuella förslaget att anlägga en gång- och cykelväg på den gamla banvallen 
mellan Eksjö och Skurugata, bedöms i huvudsak främja turism- och friluftsliv. 
Sträckan stärker till viss del förutsättningarna för arbets- och studiependling för 
boende utmed sträckan, men i sammanhanget är det för få hushåll för att använda 
som ett bärande argument enligt förvaltningens bedömning.  
 
Delar av banvallen används redan idag som kommunikationsstråk. Sträckan 
mellan Koporten till Skidstugeområdet används som gång- och cykelväg även om 
standarden är låg. Sträckan mellan Skurugata och Munkebo i Ydre kommun är en 
del av Höglandsleden. Även andra delsträckor är framkomliga och används som 
delar av promenadstråk.  

Projektet skulle kunna skapa mervärde för vårt starka turistmål Skurugata. 
Sträckan skulle potentiellt kunna användas för föreningar så som Eksjö Skid- och 
orienteringsklubb, ESOK, men framför allt Eksjö Cykelklubb, med den direkta 
kopplingen till skidstugeområdet och den givna fördelen att leden skulle 
tillgängliggöra ett stort område för det rörliga friluftslivet. 

Den sammanvägda bedömningen är att förslaget skulle öka Eksjö kommuns 
attraktivitet och styrka kommunen som turismkommun. Ett projekt ihop med 
Ydre kommun samt finansiering från exempelvis LEADER eller annan 
utvecklingsfond behöver undersökas, men bör inte ses som en omöjlighet.  

I flera avseenden bedöms förslaget tidsenligt och ha potential. Det bör inte 
uteslutas att detta kan vara ett framtida utvecklingsprojekt. 
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Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  
 
Lea Petersson (MP) bifall till motionen.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lea 
Peterssons yrkande om bifall till motionen.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-21, 2022-10-11 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-09-16 
Motion från Miljöpartiet, 2022-06-07  
      

Utdrag:  
Lea Petersson 
Eva Ekenberg 

37



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-10-27 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 22 Extern hjälp för analys av sociala sektorns 
problem - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/16 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Per Ihse framför i medborgarförslag 2022-01-17 följande;  

Kommunfullmäktige tog 2013 beslut om att kommunstyrelsen skulle genomföra 
en genomlysning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen gavs också 
möjlighet att använda externa konsulter för detta ändamål. Beslutet togs, enligt 
uppgift, på nytt 2017. 

Detta uppdrag och denna möjlighet har kommunstyrelsen aldrig beaktat, vilket 
förslagsställaren anser vara obegripligt. 

Per Ihses förslag är att kommunfullmäktige återigen uppmanar kommunstyrelsen 
att göra vad som ålagts dem och omedelbart ser till att en genomlysning av den 
sociala verksamheten görs med extern hjälp. Behovet är akut och omfattande.  

Under hösten 2022 kommer två genomlysningar genomföras inom sociala 
sektorn. 

• Utvärdering av organisationen 

• Arbetssätt inom Lagen om stöd och service, LSS, och arbetssätt för att 
minska externa placeringar. 

 
Eksjö kommun har påbörjat upphandling av en utvärdering av organisationen inom 
Sociala sektorn. Uppdraget innebär att organisation ska beskrivas, jämföras samt ge 
förslag till eventuella förändringar av nuvarande organisation. 

Utvärderingen av organisationen ska resultera i minst två förslag på organisation 
utifrån Eksjö kommuns behov. Utvärderingen ska även ge övriga 
förbättringsförslag och åtgärdsförslag kring arbetskultur, samverkan/samarbete, 
roller/uppdrag eller andra utvecklingsområden som kan uppdagas i utvärderingen. 

Eksjö kommuns arbetsprocesser ska i genomlysningen jämföras med tre 
”framgångsrika” kommuner. Genomlysningen ska ge förslag till förbättrade 
eller nya arbetsprocesser utifrån Eksjö kommuns behov.  

Uppdraget genomförs under oktober - december med slutredovisning i december 
2022. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, 2022-10-11 
Socialberedningens beslut 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, t f socialchef, 2022-09-06 
Medborgarförslag från Per Ihse, 2022-01-17 
      

Utdrag:  
Per Ihse 
Sociala sektorn 
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Kf § 23 Ge oss naturen tillbaka i Eksjö kommun 
och i Eksjö stad - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/113 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Per-Ola Turesson framför i medborgarförslag 2022-04-18 följande:  

Eksjö kommun fortsätter att bygga på åkermark, trots kommuninvånarnas 
protester och att det står i Eksjös Miljöpolicy att "Jordbruksmark är en unik och 
oersättlig resurs".  

Nu är det dags för ledningen att tänka om och lyssna på vad invånarna vill skapa. 
Förslagsställaren hoppas att många i kommunledningen såg ett tv-program från 
Danmark och kommunen Hjörring på Jylland, "Ge oss naturen tillbaka", som 
sändes i några avsnitt. Man lyckades där med att öka den biologiska mångfalden 
med enkla åtgärder med hjälp av kommun, företagare, biologer och 
privatpersoner. I projektet deltog även Frank Erichsen, känd som ”100 procent 
bonde”.  

Förslagsställaren framför att Hjörrings kommun drastiskt minskade sina arealer av 
klippta gräsmattor, till förmån för ängens alla naturliga växter och insekter. 
Privatpersoner ställde upp med att göra samma sak i sina egna villaträdgårdar; att 
odla grönsaker och inhemska blomster, i stället för klippta gräsytor. Resultatet 
blev att många utrotningshotade arter repade sig till förmån för pollinering och 
mångfald. Projektet ledde till en gemensam framtidssyn på hur miljöarbetet kan 
bedrivas i en aktiv kommun, där invånarna får ta del i planeringen.  

Per-Ola Turesson menar att det är dags för "Ge oss naturen tillbaka" i Eksjö 
kommun och Eksjö stad. 

Grönstrukturer i stadsmiljön är viktiga av flera anledningar, inte minst den 
biologiska mångfalden. Eksjö kommun har också flertalet värdefulla natur- och 
kulturmiljöer av naturskog, stenmurar, öppna diken, slåtter- och betesmarker. 
Dessa är miljöer som Eksjö kommun ska slå vakt om och noggrant värdera, 
utifrån deras biologiska värden gentemot andra allmänna behov i samband med 
att nya områden planläggs och bebyggs.  

Särskilt Eksjö kommun har i tätorterna ett stort ansvar att föregå med goda 
exempel som förvaltare av allmänna platser som grönområden, parker, gator, och 
övrig natur, samt mark avsett för bebyggelse och annan utveckling.  
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Som förslagsställaren anger är det ytterst viktigt att så många invånare, 
verksamheter och fastighetsägare som möjligt, också bidrar för att ytterligare 
främja biologisk mångfald, både vad gäller befintliga fastigheter, men också i nya 
utvecklingsområden. Nybyggnation innebär att befintliga naturmiljöer alltid 
påverkas mer eller mindre, men om det görs på rätt sätt kan det också leda till att 
naturmiljöers kvalitéer utvecklas och tas tillvara även i ett exploateringsområde.  

Eksjö kommun har en hög ambition att bidra till en förbättrad biologisk mångfald 
samtidigt som staden i form av boende, rekreation, friluftsliv, näringsliv och 
industri med mera, ska ha möjlighet att utvecklas. Oundvikligen innebär detta att 
olika intressen alltid vägs mot varandra. Vad mark lämpligast ska användas till 
bestäms genom detaljplanering som är en omfattande process i flera steg, där olika 
intressen alltid vägs mot varandra.  

Det finns anledning att lyfta exempel på projekt i lite större skala som kommunen 
genomfört de senaste åren i kommunen. Exempelvis återställning av betesmark i 
Borgmästarängen 2018 och i före detta Folkets park i Mariannelund 2020 
tillsammans med lokala lantbrukare. Restaurering av våtmarken i Klintens 
naturreservat genomfördes under 2021 och invigdes i år i samarbete med 
Länsstyrelsen och med bidrag från Naturvårdsverket. Under hösten 2022 pågår ett 
projekt med utveckling av ädellövskog intill Norra Vixen i Borgmästarängen för 
att binda ihop ekmarker och bilda spridningskorridorer. Denna typ av större 
åtgärder är enklare att genomföra utanför och omkring tätorterna. Inne i 
tätorterna är det svårare åstadkomma i samma skala, men många mindre åtgärder 
eller förändrad grönyteskötsel har potential att skapa en betydligt högre biologisk 
mångfald, även inne i samhällena än vad som är fallet idag. Befintliga 
grönområden kan också utan tvekan i många fall utvecklas till betydligt högre 
naturvärden.  

Många goda exempel finns dock som gjorts även i tätorterna bland annat mer 
småskaliga projekt inom skolorna för att få in pedagogik om natur och biologi för 
samhällets yngre och kommande generationer. Samtidigt görs flertalet olika typer 
av fysiska åtgärder även inne i tätorterna. Särskilt fokus har kommunen i dagsläget 
på fördröjande dagvattenåtgärder som fyller flera syften, men som också har god 
potential att gynna den biologiska mångfalden. Mycket görs som kanske inte får 
den uppmärksamhet det förtjänar, men det finns också mycket som fortfarande 
kan göras bättre och mer av. 

Därför bedrivs det i Eksjö kommuns sektorer kompetenshöjande åtgärder i linje 
med medborgarförslaget, som handlar om att utbilda och utveckla förståelsen för 
hur kommunens olika verksamheter på olika sätt kan bidra till en ökad biologisk 
mångfald. Under 2022 har exempelvis utbildningsinsatser gjorts internt för 
kommunens tjänstepersoner och politiska beslutsfattare. Insatserna syftar till att 
öka förståelsen för att lämna mer död ved, och låta bli att klippa gräs i områden 
där så är lämpligt i kommunens grönområden. 

Kommunorganisationen behöver dock fortsatt öka och bibehålla denna kunskap. 
Medvetenhet om vilka åtgärder som bör utföras eller inte, för att gynna den 
biologiska mångfalden vad gäller bland annat grönyteskötsel. Rätt åtgärder ska 
göras vid rätt tidpunkt, beroende på vilken naturmiljö vi vill gynna och utveckla. 
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Inom dessa områden är det utmanande, eftersom det ställer höga krav på 
kompetens för att göra dessa långsiktiga bedömningar. 

Samtidigt finns också ett stort behov av att medborgare, verksamheter och 
fastighetsägare, får en ökad förståelse för varför exempelvis en grönyta inte längre 
hårdklipps på samma sätt som tidigare. Förståelse för att den biologiska 
mångfalden gynnas, det ska inte ses som ovårdat om gräsytan inte klipps.  

Vidare är döda träd och grenar, om de tillåts ligga kvar, en viktig livsmiljö för 
insekter, svampar och lavar med mera. Den traditionella städade grönyteskötseln, 
som i hög grad fortfarande råder, innebär att våra samhällen idag har en utbredd 
monokultur. Förvisso är den grön, men i form av endast ett fåtal växtarter, vilket 
är något som måste förändras om vi ska öka mångfalden i samhället. 

Denna acceptans och förståelse om grönområden, bedömer kommunen är en av 
de viktigaste nycklarna för att naturen ska komma tillbaka i kommunen och 
tätorterna. En acceptans som troligen endast uppnås om budskapet informeras av 
flera aktörer, på bred front och under en längre tid.  

Kommunen tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer som till 
exempel Naturskyddsföreningen, behöver tillsammans hjälpas åt för att nå ut med 
budskapet till allmänheten om hur vi bättre gynnar den biologiska mångfalden.  

Eksjö kommun ser därför positivt på att exempelvis anordna temadagar. Det kan 
ske i samarbete med till exempel Naturskyddsföreningen på lämplig plats vid 
lämpliga tillfällen för att försöka lyfta den allmänna kunskapsnivån om hur vi 
gemensamt kan förbättra den biologiska mångfalden i Eksjö kommun. 

YRKANDE 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  
 
Lea Petersson (MP) att ärendet återremitteras. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Lea Peterssons yrkande om återremiss mot att 
ärendet avgörs idag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31, 2022-10-11 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2022-09-15 
Medborgarförslag från Per-Ola Turesson 2022-04-18  
      

Utdrag:  
Per-Ola Turesson 
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Kf § 24 Gång- och cykelvägsanslutning över dike i 
kvarteret Ängsviolen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/127 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

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. Det 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. Det kommer medföra en ökad 
trafikering av tunga fordon på Runstensgatan inom snar framtid, då kvarteren ska 
byggas upp, likväl en framtida trafikled för boende. 

Förslagsställaren framför att diket som sträcker sig längs med Runstensgatan är 
cirka två meter djupt och inte går att passera. Det 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. 

Erik Ljungström 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. 

Aktuell gatudel vid vändplanen på Sibbes gata betjänar nio villatomter. 
Vändplatsen på Sibbes gata är inte avsedd som en genomfartsgata för ytterligare 
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bostadskvarter. Däremot är Järps gata det, då den är förbunden med flera andra 
bostadskvarter norrut och även österut, bland annat Sibbes gata.  

Syftet med befintlig passage över dagvattendiket vid Järps gata är att oskyddade 
trafikanter ska korsa den mer trafikerade gatan Roluffs väg separerat från 
Runstensgatan. Befintlig passage främjar att gång- och cykeltrafik från 
bostadskvarter norr och öster om Runstensgatan leds över Roluffs väg på ett och 
samma ställe, och inte utspritt genom flera passager. 

Området öster om befintliga bostadskvarter i Runstensgatans förlängning utreds 
för närvarande för byggnation av demensboende. Detaljplaneförslag avses att 
ställas ut för samråd under hösten 2022. Ytterligare passage över Runstensgatan 
och befintligt dike kommer troligen att skapas i kommande utbyggnad av detta 
område, men i ett sydostligare läge än det som medborgarförslaget syftar på.  

En ytterligare passage vid Sibbes gata över Runstensgatan och diket är i nuläget 
heller inte önskvärd, utifrån perspektivet att flera passager utspritt över en 
begränsad sträcka utgör en förhöjd risk för oskyddade trafikanter.  

I avvaktan på ny planläggning och därefter kommande detaljprojektering av 
Runstensgatans förlängning, bör ingen ny passage genomföras.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-21, 2022-10-11 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2022-09-15 
Medborgarförslag från Erik Ljungström, 2022-05-09 
      

Utdrag:  
Erik Ljungström 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 25 Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 2 
Dnr KLK 2022/136 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden ska varje kvartal informera kommunfullmäktige om ej verkställda 
beslut i sin verksamhet. Rapportering om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
- SoL och Lagen om stöd och service – LSS, som inte verkställts inom tre 
månader, ska även rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg.  

Inom äldreomsorg, särskilt boende finns ett beslut som inte har verkställts där 
brukaren fick beslut 2022-04-01, men som har tackat nej till erbjuden plats.  

Inom individ- och familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet finns två beslut från 
2022-05-13 där det saknas lämplig personal eller uppdragstagare.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Socialberedningens beslut 2022-09-21 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-08-30  
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Kf § 26 Sammanträdesplan 2023 
Dnr KLK 2022/187 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa föreslagen sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige,   
 
att föreslå nämnderna att fastställa sammanträdestider för nämnder och utskott 
enligt föreslagen plan. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har 2022-10-11 beslutat att fastställa sammanträdesplan för 
2023 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 
 
Nämnder och nämndsutskott beslutar själva om sina sammanträdesdagar. Nämnd 
och nämndsutskott bör, för att följa den politiska processen, besluta enligt 
föreslagen tidplan.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 
Ledningsutskottets beslut 2022-09-20 
Sammanträdesplan 2023 
      

Utdrag:  
ALG 
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Kf § 27 Valteknisk samverkan - avtal 
Dnr KLK 2022/216 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Intyg avseende valteknisk samverkan för mandatperioden 2022-2026 har kommit 
in från Socialdemokraterna och Moderaterna 2022-10-13.  

Beslutsunderlag  
Avtal om valteknisk samverkan 2022-10-13 
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Kommunfullmäktige - resultat av omröstning Bilaga Sida 1 (2)
2022-10-27

Tjg Avstår Ja-röst Nej-röst Avstår Ja-röst Nej-röst
Ledamot ers
Kristina Carlo M 1
Stellan Johnsson C 1
Sebastian Hörlin S 1
Markus Kyllenbeck M 1
Annelie Hägg C 1
Ulf Svensson SD 1
Maria Österberg S 1
Lars Ugarph M 1
Johan Starck S 1
Mattias Ingeson KD 1
Ingbritt Martinsson C X 1
Elisabeth Werner SD 1
Rozita Hedqvist S 1
Nathalie Nilsson M 1
Johan Ragnarsson V 1
Saimy Swärd S X 1
Lennart Nilsson C 1
Urban Svensson SD 1
Magnus Alm L 1
Annelie Sjöberg M 1
Bo-Kenneth Knutsson C 1
Birgitta Liljerås Larm KD X 1
Stig Axelsson S 1
Mats Danielsson M 1
Mats Svensson SD 1
Ingegerd Axell S 1
Lea Petersson MP 1
Johan Lindfors M X 1
Anders Ingvarsson C X 1
Lars Persson S 1
Veronica Eberl SD 1
Birgitta Johanson S 1
Ahmed Marouf V 1
Jan Nilsson C 1
Bo Bergvall S X 1
Mikael Lindblom SD X 1
Magnus Berglund KD 1
Pernilla Andersson M 1
Christina Bladh S X 1
Gun-Ann Öholm Jansson C 1



Kommunfullmäktige - resultat av omröstning Bilaga Sida 2 (2)
2022-10-27

Tjg Avstår Ja-röst Nej-röst Avstår Ja-röst Nej-röst
Ledamot ers

Joel Lundgren L X 1
Göran Augustsson SD 1
Jonny Stenbäck S 1
Ulf Björlingson M 1
Karolina Holmberg S X 1
Marie-Louise Gunnarsson M X 1
Jonas Wasén SD 1
Lars Aronsson S 1

Diana Laitinen Carlsson S 1

3 38 8 0 0 0
Antal röster 49
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