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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-06-14

Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 9:00-11.30, Stora torget 17.00-19.35 
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M), ordförande 
Ingbritt Martinsson (C), förste vice ordförande  
GunBritt Henning (S), andre vice ordförande  
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C), § 83-106 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M), § 83-106 
Tomas Erazim (M), § 107 
Ulf Svensson (SD) 
Johan Starck (S) 
Mattias Ingeson (KD)  
Annelie Hägg (C) 
Annelie Sjöberg (M) 
Ingegerd Axell (S) 
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD), § 91-107  
SvenInge Ågren (C) tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Joakim Blomqvist (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johanson (S) 
Ronnie Gustafsson (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M), § 83-106 
Anders Gustafsson (M), § 107 
Sven-Olov Lindahl (L) 
Christina Bladh (S) 
Lea Petersson (MP) 
Anders Pansell (KD) tjänstgörande ersättare för Bo Ljung (KD) 
Maria Havskog (C) 
Stig Axelsson (S) 
Mats Svensson (SD) 
Bertil Granman (S) § 83-106 
Johan Andersson (S) tjänstgörande ersättare för Bertil Granman (S), § 107 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Lars Aronsson (S)  
Erling Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Julia Liderfelt (C) § 83-106 
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) förhindrad. Ersättare saknas.  
Ami Fagrell (V) förhindrad. Ersättare saknas.  
Ulf Björlingson (M) 
Mikael Andreasson (S) 
Per Sixtensson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
Bo Bergvall (S)  
Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) 
Magnus Alm (L) tjänstgörande ersättare för Micael Carlsson (L) 
Sandra Mulaomerovic (C) förhindrad. Ersättare saknas. 
Roddy Brun (KD) 
Eva Ekenberg (MP) 
Kristina Carlo (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Tommy Ingvarsson (C) 
Gun Andersson (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD) § 107 
Vernisa Gazibara (S)  
Lars Ugarph (M) 
Jan Nilsson (C) 
Jürgen Beck (V) 

  

1



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-06-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Karin Höljfors, ekonomichef   

 
Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen 
 Tore Sand, kommunrevisionen 
 Markus Kyllenbeck, vice ordförande kommunstyrelsen, § 107 
 
Utses att justera Sebastian Hörlin (S) och Mattias Ingeson (KD) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-06-17   Paragrafer 83-107 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………  
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Sebastian Hörlin (S)  Mattias Ingeson (KD) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-06-17 Datum då anslag  2022-07-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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§ 83 Allmänhetens frågestund   

§ 84 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - sektorsramar 2022/14  

§ 85 Budget 2023 kommunrevisionen - revisionsskrivelse 2022/60  

§ 86 Tertialrapport per 2022-04-30 - Förvaltningen 2022/11  

§ 87 Parlamentarisk Beredning – Politisk organisation 2023 2022/85  

§ 88 Förvärv av Prästgården 1 2022/70  

§ 89 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden - revidering 2018/113  

§ 90 Justerad höjning av elnätstarifferna 2022/138  

§ 91 Banvallen Eksjö-Skurugata - motion 2022/141  

§ 92 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, Eksjö - medborgarförslag 2022/31  

§ 93 Cykelväg mellan Ingatorp och Mariannelund - medborgarförslag 2022/52  

§ 94 Mark i Eksjö stads närområde används för byggnation av bostäder 
och inte för industriverksamhet - medborgarförslag 

2022/53  

§ 95 Gör gång- och cykelväg av banvallen mellan Eksjö - Skurugata - 
medborgarförslag 

2021/271  

§ 96 Demenslotsen - medborgarförslag 2021/288  

§ 97 Digital fixare - digital delaktighet viktigt för demokratin - motion 2021/327  

§ 98 Kostnadsfria broddar till personer 65 år eller äldre, boende i Eksjö 
kommun 

2021/328  

§ 99 Gång- och cykelvägsanslutning över dike i kvarteret Ängsviolen - 
medborgarförslag 

2022/127  

§ 100 Anlägg en motionstrappa i Vattenledningsparken - 
medborgarförslag 

2022/140  

§ 101 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - Kvartal 1 
2022 

2022/136  

 Valärenden   

§ 102 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Alexandra Åhlfeldt (SD) 2022/123  

§ 103 Avsägelse av uppdrag  - Bo Ljung (KD) 2022/148  

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   

§ 104 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 2022/149  

§ 105 Bygg en mindre scen i Vildparken - motion 2022/152  

§ 106 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - motion 2022/153  

§ 107 Allmänpolitisk debatt 2022 2022/18  
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Kf § 83 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 84 Budget 2023–2024 verksamhetsplan 2025 - 
sektorsramar 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att  fastställa resultatmålet till:   
2023: 2,0%  
2024: 2,0%  
2025: 2,0%  
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,  
 
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2023 till oförändrad nivå, det 
vill säga 22,26 kr.  
 
Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då (vid nuvarande 
skatteprognos)  
2023: 1 222,8 mnkr  
2024: 1 256,8 mnkr  
2025: 1 289,1 mnkr   
 
Utrymmet för planerad investeringsram är då totalt 154 mnkr under 
treårsperioden:  
2023: 47,0 mnkr  
2024: 43,0 mnkr  
2025: 44,0 mnkr   

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då beaktas dels 
det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och utjämningsbidrag ger 
tillsammans med prognoser för pensioner, kapitalkostnader och 
personalkostnader, dels de förändrade behov som finns i verksamheterna.  
 
Nedan beskrivs utrymmet vid aktuell prognos samt sammanfattning av 
sektorernas behov av driftmedel och investeringar. 
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Utrymme 
Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner 
och regioner, SKR, från 28 april. Ny prognos kommer 25 augusti.  

Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med fastställd budget 
för 2023, och verksamhetsplan för 2024. Kommande prognoser kommer 
troligen att vara lite sämre beroende på vikande konjunktur, men ändå bättre än 
fastställd budget. 

Befolkningsprognosen, som skatteprognosen bygger på, har reviderats ned 
jämfört med fastställd budget för 2023. Nuvarande skatteprognos bygger på att 
invånarantalet 1 november före budgetåret är: 

2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
2025: 17 914 invånare 

Jämfört med de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna har 
skatteintäkter och bidrag förbättrats med 42,2 mnkr för 2023. 

Pensioner och kapitalkostnader 
På grund av nytt pensionsavtal kommer kostnaderna för pensioner öka avsevärt 
till 2023. Preliminär uppgift var att kostnaden för avgiftsbestämd pension skulle 
öka med 29 procent, vilket motsvarar 12,4 mnkr för Eksjö kommun. Kostnaden 
är upptagen i avsatt medel för outlagda personalkostnader.  

En extra pensionsskuldsberäkning i mitten av maj visade att kostnaden för 
pensioner ökar ännu mer än den preliminära uppgiften som var underlag till 
budgetberedningen och kommunstyrelsen. Totalt är ökningen 24 mnkr i stället 
för 12,4 mnkr, orsaken är ökad inflation vilket påverkar pensionskostnaden. 

Personalkostnader 
Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. Den senaste tiden 
har signaler kommit om högre löneökningar än tidigare räknats med, vilket tagits 
höjd för i underlaget med 7 mnkr.  

Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-årsperiod vara minst 1,8 procent, samtidigt som budgeterat resultat ett 
enskilt år inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag.  
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Med de goda resultaten från 2020 och 2021 kan resultatnivåerna ligga kvar på 2 
procent av skatteintäkter och bidrag för alla år i planperioden och snittet på 10 år 
är 2,15 procent, vilket överstiger målet om minst 1,8 procent.  

Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2023–
2024 högre än den fastställda budgeten. För 2023 är utrymmet 22 mnkr högre 
(11 mnkr med ny pensionsprognos). Orsaken är i huvudsak bättre prognos för 
skatter och bidrag. Samtidigt har kostnader för pensioner på grund av nytt avtal 
och löneökningar tagit en del av utrymmet med högre skatter och bidrag i 
anspråk. 

Underlag i budget steg 1 

Drift 

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska 
rymmas i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2023–2024. För 
2025 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 
2024. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år.  

I underlaget finns följande tre delar: 

• Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2023 (volym-, 
prisförändringar) 

• Behov för ökad ambition 
• Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition 

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio 1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst. 

I underlaget presenteras mer effektiviseringar och minskad ambition än vad som 
behöver genomföras för att rymmas inom ram inklusive ökade behov för 
oförändrad kvalitet (det vill säga volymökningar med mera) för att 
beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska prioriteringar. Om inga 
ambitionsökningar utöver tidigare beslutade ska prioriteras, behöver 19-22 mnkr 
av de 41-48 mnkr som presenterats som effektiviseringar och minskad ambition 
genomföras för att rymmas inom driftramarna på 1 222 mnkr-1 289 mnkr. 
 
Investeringsbudget 

Investeringarna ska enligt budgetdirektivet vara självfinansierade under 
planperioden, och det ska finnas utrymme för finansiellt sparande om 5 mnkr. 
Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade under tio-årsperioden 2016–
2025.  

Utrymmet för investeringar 2023–2025 är 43–47 mnkr per år. Behovet som 
sektorerna presenterat överstiger utrymmet med 12 mnkr under planperioden.  

  

8



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattande förslag 

Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter och bidrag per 
år. 

I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 22,26 kr, vilket 
också föreslås till beslut. 
----- 

Kommunstyrelsen har 2022-05-31 beslutat 

att ge budgetberedningen i uppdrag att utifrån debatten i kommunfullmäktige 
den 14 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som 
inryms i beslutad ram 2023–2025, 

att ge förvaltningen i uppdrag at ta fram utredningsunderlag för upphandling av 
extern genomlysning gällande arbetssätt inom LSS och arbetssätt för att minska 
externa placeringar,   

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni informera om och 
beskriva innebörden av det föreslagna digitala beslutsstödsystemet,   

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni redovisa plan för 
arbetet med säkerhet kring elskåp i anslutning till trafikbelysning, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
resursfördelning sker för barn med särskilda behov, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti komplettera 
underlaget med bemanningsnyckeltal i skolan som är jämförbara med andra 
kommuner, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda hur 
köken inom äldreomsorgen ska utformas för att kunna bedriva en effektiv 
verksamhet utifrån att Mariebergs kök behöver renoveras och nytt 
demensboende planeras byggas,  

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
städning av fritidsanläggningar sker idag (kommunala och föreningsdrivna) och 
ge förslag på hur det kan utformas framåt,   

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
insatser som görs för ungdomar inom kommunalt aktivitetsansvar samt vilka 
andra insatser kommunen har för ungdomar inom målgruppen,  

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa olika 
alternativ för hantering av ökade livsmedelskostnader i budget 2023–2025, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
målgrupper som är intressanta att bearbeta för inflyttning till kommunen, med 
utgångspunkt från de målgrupper forskningen pekar mot. Utredningen ska också 
innehålla hur insatser kan utformas,  
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att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i april 2023 redovisa 
alternativ användning av kommunens lokaler i ett brett perspektiv för att ge 
förslag på effektivare nyttjande som kommer kommuninvånarna till del i såväl 
tillgänglighet till lokaler som minskade kostnader för kommunen.  

att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti presentera i 
underlaget effektiviseringar/neddragningar jämnt fördelade i 
prioriteringsordningsgrupper 1–3, samt   

att ge förvaltningen i uppdrag att efter extern genomlysning ta fram en LSS- och 
boendeplan, för redovisning till budgetberedningen i april 2023. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Tord du Rietz, 
kommundirektör 2022-04-25 
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Kf § 85 Budget 2023 kommunrevisionen - 
revisionsskrivelse 
Dnr KLK 2022/60 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen framför i revisionsskrivelse 2022-03-01 följande synpunkter: 

• Revisionens verksamhet har ingen tydlig prissättningssituation - preciserar 
känd insats, prissätter den och får ett uppskattat budgetresultat per 
projekt. Insatserna utgår från väsentlighets- och riskbedömningar och 
grundar sig på vilka granskningar som genomförts tidigare samt händelser 
som inträffar i verksamheten. Kostnaderna för en granskning är inget 
standardbelopp utan beror på omfattningen av granskningsinsatserna. 
Vad som skall granskas är verklighetsanpassat och varierar från år till år. 
 

• För arbetet gäller revisionsplanen för det året. Revisorerna skall emellertid 
ha möjligheter att efter eget beslut genomföra extra granskning. Detta bör 
det finnas resurser för i budgeten. 
 

• Kommunrevisionen önskar att kommunfullmäktige fattar strategiska 
beslut om vilka grundläggande principer som ska gälla avseende 
revisorernas budget. 
 

• 2023 är behäftat med kostnader för dubbla arvoden på grund av 
nytillträdda revisorer. Merkostnaden för detta beräknas till 47 000 kr, 
vilket motsvarar ca sex månader med arvoden för två extra revisorer. 
 

• Under 2021 beslutade kommunen att införa ett gemensamt 
revisionskontor med Aneby kommun, Ydre kommun samt 
Höglandsförbundet. Fördelningen av kostnaderna för revisionskontoret 
som framgår av samverkansavtalet utgår från kommuninvånarantal. I och 
med att Eksjö idag är den kommun som har flest kommuninvånare 
innebär detta också att kommunen får ta en större andel av kostnaderna 
för revisionskontoret. Merkostnaden för detta är ca 230 000kr. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett förslag till budget för 
kommunrevisionen för 2023. I förslaget har även en plan tagits fram för budget 
2024 och 2025. Förslaget har vid möte med kommunrevisionen 2022-06-09 
presenterats. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2022-06-09 
      

Utdrag:  
Budgetberedningen 
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Kf § 86 Tertialrapport per 2022-04-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att tertialrapporten anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Tertialrapport med helårsprognos har upprättats i förvaltningen. Alla finansiella 
mål prognostiseras att uppnås. Det finns en obalans mellan sektorernas 
verksamhet och budget. Den obalansen vägs upp av bättre utfall på skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, vilket medför att 
avvikelsen för årets resultat i prognosen blir positiv.  

Drift 
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 32,2 procent av driftbudgetens 
1 168,7 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 31,6 procent av 
driftbudgeten.  

Helårsprognosen för årets resultat är 41,6 mnkr, vilket är 17,1 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Jämfört med marsprognosen är det en 
förbättring med 2,1 mnkr, varav 0,8 mnkr beror på verksamhetens nettokostnader 
och 1,3 mnkr på skatteintäkter. 

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 18,5 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp återfinns inom sociala sektorn (-15,8 mnkr, motsvarar –3,2 
procent av sektorns budget) och barn- och utbildningssektorn (-5,3 mnkr, 
motsvarar -1,1 procent av sektorns budget). Sektorerna har fått delar av 
sjuklönekostnaderna täckta i pandemistöd från staten under december 2021-mars 
2022. I prognosen har hänsyn tagits till prisökningar för drivmedel och livsmedel, 
men hur stor påverkan blir är osäkert. Avvikelserna specificeras och kommenteras 
i sektorernas redovisningar.  

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. 
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Investering 
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 varav 26,1 mnkr är återstående anslag 
från 2021. Till och med april har 6,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 61,5 mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt 

Kommunstyrelsen har 2022-05-31 godkänt rapporten.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-05-30 
Tertialrapport per 2022-04-30 
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-11  
Socialberedningens beslut 2022-05-11  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-05-11  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-05-11 
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Kf § 87 Parlamentarisk Beredning – Politisk 
organisation 2023 
Dnr KLK 2022/85 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att antal ledamöter och ersättare i nämnder, ledningsutskott, kommunstyrelsen- 
och kommunfullmäktige förblir oförändrat, 
 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige,  
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tillväxt- och utvecklingsnämnden, 
krisledningsnämnden, valnämnden, revisionsreglemente för revisorerna och 
kommunalt partistöd, samt  
 
att anta bestämmelser gällande ersättning till förtroendetroendevalda.  
 
Sven-Olof Lindahl (L), Magnus Alm (L), Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner 
(SD), Mats Svensson (SD), Helena Möller (SD) och Urban Svensson (SD) deltar 
inte i beslutet.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att tillsätta en parlamentarisk 
beredning. Uppgifter som beredningen fick var: 

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

att analysera och anpassa kommunens politiska styrning, 

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

Parlamentariska beredningen har lämnat över följande. 

• Arbetsordning kommunfullmäktige 
• Reglemente för: 

- Kommunstyrelse 
- Barn- och utbildningsnämnd 
- Samhällsbyggnadsnämnd  
- Socialnämnd 
- Tillväxt- och utvecklingsnämnd 
- Krisledningsnämnd 
- Valnämnd  
- revisionsreglemente för revisorerna 
- kommunalt partistöd 

 
• Ersättning till förtroendevalda 
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Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Annelie Hägg (C) och 
Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V), Mattias Ingeson (KD), Jürgen 
Beck (V) och Markus Kyllenbeck (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Protokollsanteckning:  

Liberalerna anser att tre facknämnder istället för fyra innebär en 
kostnadsbesparing som kunde komma verksamheten till del. De delar av 
kommunens administration som faller under tillväxt- och utvecklingsnämnden, 
kan med fördel fördelas på övriga facknämnder.  

Liberalerna är medvetna om att det finns en klar majoritet för fyra facknämnder 
och avstår därför från eget yrkande. Vi ställer oss bakom övriga delar av 
beredningens förslag, men kommer till följd av sitt ställningstagande att avstå från 
att delta i beslutet.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2022-04-29 
PM från Tord du Rietz 2022-05-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 
Reglemente Kommunstyrelsen 2023 version 1 
Reglemente kommunstyrelsen 2023 version 2 
Reglemente Barn- och utbildningsnämnd  
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnd   
Reglemente Socialnämnd  
Reglemente Tillväxt- och utvecklingsnämnd  
Reglemente Krisledningsnämnd  
Reglemente Valnämnd   
Reglemente för revisorerna  
Reglemente Kommunalt partistöd  
Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023 version 1  
Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023 version 2 
Arbetsordning Kommunfullmäktige 
Organisationsskiss 
Parlamentariska Beredningens protokoll 2022-04-28 
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Kf § 88 Förvärv av Prästgården 1 
Dnr KLK 2022/70 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna köpekontraktet för förvärv av fastigheten Prästgården 1. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen fick 2022-03-15 information från samhällsbyggnadschef, 
Mikael Wärnbring om fastigheten Prästgården 1 och att objektet var till salu. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att förvärva 
fastigheten utifrån givna förutsättningar. 

Kommunfullmäktige föreslås förvärva fastigheten Prästgården 1 i enlighet med 
förslag till köpekontrakt. Köpeskillingen uppgår till 6 500 000 kronor med 
tillträdesdag 2022-09-30. 

Fastigheten ligger centralt belägen i Eksjö stad och anses vara strategisk för Eksjö 
kommuns fysiska planering.  

Byggnaden i sig är kulturhistoriskt intressant men det är markområdet i sig som är 
intressant. Eksjö kommun med bolag förfogar över kringliggande fastigheter med 
undantag av Hunnen 1 (Storegårdskyrkan) vilket bedöms ge förutsättningar för att 
långsiktigt kunna utveckla området med i huvudsak bostadsbebyggelse.  

Historiskt har Eksjös tidigare stadsmur legat i området varför arkeologiska, 
geotekniska och bullerutredningar i samband upprättande av ny detaljplan, är 
nödvändiga.  

Den centrala placeringen gör området intressant för förtätningar. Närheten till 
skola, service, fritid och pendlingsmöjligheter gör området intressant för en bred 
målgrupp.  

Eksjö kommun föreslås förvärva fastigheten i syfte att förbereda markområdet 
ihop med kringliggande mark för att möjliggöra attraktiva byggrätter för 
bostadsmarknaden.  

Prästgården hyrs idag ut till ett företag inom vårdsektorn. Hyresintäkterna bedöms 
täcka löpande drift- och underhållskostnader. Farhågor kring behov av större 
reinvesteringar i wc-/duschutrymmen samt yttre målning ska noteras. I det 
kortsiktiga perspektivet finns inget aviserat behov för någon kommunal 
verksamhet att nyttja byggnaden.  
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Efter byggnadsteknisk syn framkommer bland annat följande; 

- Husets stomme är i bra skick inga upptäckta skador på tak, bjälklag eller 
grundläggning 

- Stammar är delvis utbytta där det varit enkelt att byta. 
- Ventilation, brandskydd/sprinklersystem, kök i tillfredsställande skick 

utbytt 2004 
- Elen är inte jordad i huset förutom i köket 
- Slitna våttrymmen uppskattningsvis 1980-1990-tal såsom dusch/wc i 

behov av renovering, 
- Energiklass: E och en hög specifik energiförbrukning. Tilläggsisolering 

bör övervägas för att sänka driftskostnader. 
- Fasad är i behov av målning och underhåll 
- På grund av sekretess har vi inte kunnat syna rum för de boende 
- I övrigt ganska förvanskat invändigt då det anpassats för HVB-boende 

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15, 2022-05-31 
Tjänsteskrivelse fån Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2022-05-24 
Köpekontrakt 
Depositionsavtal 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 89 Reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden - revidering 
Dnr KLK 2018/113 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att under förutsättning att Lagen om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft, 
anta föreslagen komplettering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente, samt 
 
att ändra Tobakslagen till Lag om tobak och liknande produkter. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna 
och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.  

Med anledning av den nya lagen behöver samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
kompletteras. Kompletteringen görs under avsnitten Verksamhetsområden och 
Uppgifter där texten kompletteras med Lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
Eftersom lagen inte är antagen ännu är kompletteringen under förutsättning att 
den nya lagen träder i kraft. 

Utöver ovanstående komplettering föreslås även att förteckningen justeras vad 
gäller tobakslagen. Lagen heter numera ”Lag om tobak och liknande produkter”.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse från ekonom/controller Lise Rundén, 2022-05-02 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 90 Justerad höjning av elnätstarifferna 
Dnr KLK 2022/138 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna en höjning av elnätstarifferna med 8 procent  
 
att höjningen gäller från och med 2022-08-01. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Elnät AB har under året fått ökade kostnader från E.on avseende 
överföringsavgiften från överliggande nät samt betydligt högre kostnader för 
nätförluster på grund av det höga elpriset. E.on har i sin tur fått ökade kostnader 
från överliggande nät samt höga överföringsförluster på grund av höga elpriser. 
E.on har gjort höjningar i två steg. Den första höjningen innebar en höjning från 
2,4 öre till 3,8 öre per kilowattimme (KWh) och den andra höjningen innebar 
ytterligare en höjning med 1,6 öre till 5,4 öre per KWh. 

För att Eksjö Elnät AB ska kunna möta dessa kostnadsökningar och fortsätta 
hålla en god kvalitet i elnäten ser bolaget ett behov av att höja elnätstarifferna med 
8 procent. I tjänsteskrivelsen från ekonomichef anges att höjningen ska gälla per 
2022-08-01. En höjning av elnätstarifferna ska meddelas konsumenten minst 15 
dagar före det att priset ändras genom annonsering i dagspressen och information 
på hemsidan. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-14 
Eksjö Stadshus AB:s 2022-06-07 
Eksjö Elnät AB:s beslut 2022-05-24 
      

Utdrag:  
Eksjö Elnät AB 
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Kf § 91 Banvallen Eksjö-Skurugata - motion 
Dnr KLK 2022/141 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen 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  
Motion från Miljöpartiet, 2022-06-07 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 92 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, 
Eksjö - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/31 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2022-02-07 följande: Skyddsräcket 
vid Norrebo i Eksjö uppfyller inte dagens normer. Enligt dem ska skyddsräcket 
vara 120 cm högt. Befintligt skyddsräcke, som består av en järnkätting mellan 
stenstolpar, är på lägsta punkten 50 cm högt. Det finns stor risk att någon person 
halkar, eller av annan orsak tappar balansen, faller ner i ån, och i värsta fall 
omkommer. 

I området omedelbart söder om Norrebro vistas, särskilt under turistsäsongen, 
mycket folk. Dessa får trängas med fordonstrafik, som enligt skyltning får 
framföras i 40 km per timma. Här finns risk för olyckor. 

För att förhindra olyckor i området anser förslagsställaren att följande bör göras: 
Förläng Norra Storgatans gågata norrut fram till Vävaregränd, samt ändra del av 
Arendt Byggmästares gata till gågata. 

Förslagsställaren framför att med detta förslag vinner man: 
- att gående över Norrebro slussas att använda nuvarande körbana och 

därmed kommer längre från det låga skyddsräcket. 
- att gående omedelbart söder om Norrebro kan vistas i detta område fritt 

från fordonstrafik. 
- att gående på Arendt Byggmästares gata där trottoar saknas, kan vistas där 

utan fordonstrafik. 

Räcket på Norrebro fyller inte dagens krav. Men i vissa miljöer kan undantag från 
dessa krav göras. Gamla stan i Eksjö är en av dessa miljöer. Området mellan 
Norrebro och Stora torget är byggnadsminneförklarade. Det betyder att det är 
skyddat enligt Kulturmiljölagen, som är det starkaste skyddet som finns i Sverige 
för en byggnad, anläggning eller för ett område.  

För Gamla stan finns dessutom specifika skyddsbestämmelser. Dessa säger bland 
annat att ”Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kapitlet 2 § Lagen om 
kulturminnen med mera följande skyddsföreskrifter vad gäller gatumarken i 
stadskärnan norr om Stora torget i Eksjö. Området får inte ytterligare bebyggas 
eller på annat sätt förändras. Området med dess gatubeläggning, bro, kajskoning 
skall hållas i sådant skick att de angränsande byggnadsminnenas utseenden och 
karaktär inte förvanskas.” 
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Att rummen mellan husen i Gamla stan är byggnadsminne betyder även att det är 
länsstyrelsen som avgör om ändringar får göras. Förutom skyddet som ligger över 
denna miljö, är Eksjö kommun mån om att bevara sitt kulturarv. Ett högt räcke 
skulle innebära en påtaglig skada i denna kulturmiljö. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, 2022-05-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Inkomna synpunkter från Mats Martinsson 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-09 
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Mats Martinsson 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 93 Cykelväg mellan Ingatorp och 
Mariannelund - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/52 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Linda Boelee framför i medborgarförslag 2022-02-23 följande:  
Jag önskar en cykelväg mellan Ingatorp och Mariannelund för att främja 
hälsosamt och miljövänligt resande. Det finns redan en cykelväg mellan Ingatorp 
och Hjältevad. Att utöka den till Mariannelund stärker landsbygden och gör 
landsbygden mera attraktiv. 
 
Inom Eksjö kommun finns idag en ordentlig cykelväg mellan samhällen och det är 
cykelvägen mellan Ingatorp och Hjältevad, cirka 4 kilometer (km). Cykelvägen är 
logisk då den knyter ihop två orter som ligger väldigt nära varandra samt att 
utbytet gällande samhällsservice är stort.  

I Eksjö kommuns samrådsförslag för ny översiktsplan nämns i huvudsak tre gång- 
och cykelstråk mellan orter, för kommande utredning: 

1. Hult-Eksjö (cirka 10 km) 
2. Eksjö-Ingarp (Ekenäsjön-Vetlanda) (cirka 12 km) 
3. Bruzaholm-Hjältevad (cirka 5 km) 

Vidare byggs gång- och cykelväg mellan Nässjö och Eksjö inom ramen för 
Trafikverkets projekt att förbättra riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö.  

Sträckan mellan Ingatorp och Mariannelund är cirka 10 km. Det finns idag inga 
gena vägar lämpliga för cykeltrafik parallellt med riksväg 40. De alternativa 
vägarna mellan orterna blir längre och är kuperade.  

Förslaget ligger i linje med några av de stora utmaningar Eksjö kommun har nu 
och på sikt. Transportsektorn har de största utsläppen av växthusgaser i Eksjö 
kommun. Eksjö kommun kan arbeta med en minskad påverkan genom att 
underlätta omställningen för förnyelsebara bränslen och genom att genomföra 
förbättringar för alternativa färdmedel såsom cykel och el-cykel. 

Förutom de uppenbara positiva effekterna avseende folkhälsa och klimatnytta 
kopplade till arbetspendling, finns även potential för positiva effekter för 
landsbygdsturism och rekreation med hjälp av en cykelväg mellan Ingatorp och 
Mariannelund. 
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Kostnader och huvudmannaskap för cykelvägar mellan orter: 
Eksjö kommun är generellt huvudman för infrastruktur inom kommunens 
tätorter. Staten genom Trafikverket har ansvar för infrastrukturen i de större 
stråken, på landsbygden är det enskilda vägsamfälligheter.  

Gång- och cykelvägar mellan orter kan hanteras på olika sätt och får olika 
ekonomisk påverkan för kommunen.  

En gång- och cykelväg som ska ligga ihop med en statlig väg byggs av 
Trafikverket och sköts också av Trafikverket. En förutsättning härför är dock att 
beslut fattas på nationell nivå. Något sådant beslut får tyvärr antas ligga långt bort 
i framtiden.  

Regionen kan ta upp ett objekt i den regionala transportplaneringen. Att kunna 
genomföra ett projekt samfinansierat mellan Region och kommun som byggs och 
sköts av Trafikverket, skapar en långsiktig trygghet för kommunen. Det finns idag 
inga utpekade sträckor i Eksjö kommun som förväntas kunna ta del av regionala 
medel de närmste fyra åren. Alternativet som kvarstår för att på kortare sikt kunna 
genomföra en gång- och cykelväg mellan orterna, är att kommunen ensam eller 
ihop med enskilda vägsamfälligheter utmed sträckan bygger och sköter sträckan. 
Hur en sådan sträcka skulle kunna dras har inte utretts i detta skede.  

Kostnader för byggnation av gång- och cykelvägar varierar kraftigt. Trafikverket 
använder idag en schablonkostnad på 5 000 kr per meter. Det är kraftigt i 
överkant i jämförelse med projekt genomförda av Eksjö kommun som ligger på 
cirka 2 000–2 500 kr per meter i stadsmiljö, som generellt är mer 
kostnadsdrivande.  

Investeringskostnaderna kommer oavsett vara höga, men är i sammanhanget ändå 
bara en del. De årliga driftkostnaderna för sopning, sandning, lagning och 
snöröjning som avser den långsiktiga driftkostnadsökningen för kommunen är 
egentligen den mest intressant. Beroende på underlag och väderförhållande ett 
enskilt år kan den kostnaden variera. Eksjö kommun betalade i snitt 23,50 kr per 
meter cykelväg för 2021.  

Grov kostnadskalkyl Ingatorp-Mariannelund (cirka 10 km): 
Investering: 20–50 mnkr. 

Investeringskostnaden skulle potentiellt kunna delas beroende på regionalt och 
nationellt intresse. 

Driftkostnad per år: 235 000 kr. 

Driftkostnaden avser ett scenario med kommunalt huvudmannaskap.  

Sammanfattningsvis finns det flera stråk inom kommunen som bedöms ha högre 
nytta och potentiell nyttjandegrad än stråket mellan Ingatorp och Mariannelund i 
nuläget. I ett långsiktigt perspektiv bör sträckan däremot ses som en given del för 
att knyta ihop cykeltrafiken i hela Eksjö kommun.  
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YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mattias Ingeson (KD) och 
Johan Ragnarsson (V) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, 2022-05-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-06 
Medborgarförslag från Linda Boelee, 2022-02-23 
      

Utdrag:  
Linda Boelee 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 94 Mark i Eksjö stads närområde används för 
byggnation av bostäder och inte för 
industriverksamhet- medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/53 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att  avslå medborgarförslaget. 
 
Stig Axelsson (S) deltar inte i beredning eller beslut på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Lennart Christensson framför i medborgarförslag 2022-02-24 följande:  
I dag diskuteras vikten av att "förtäta städerna" av miljöaspekter. Att då använda 
marken mellan fastigheten Hässelås och Hässelåsgatan till industriverksamhet 
måste anses motsägande. Att den planerade verksamheten till exempel på 
fastigheten Renen 7 utreds för störande buller för medborgare med fastigheter i 
närheten, är uttryck för motsatsen. 

En skrivelse har 2022-02-16 skickats till samhällsbyggnadssektorn med följande 
innehåll: ”Som boende i kvarteret Kattfoten, Stares väg Eksjö kommun, känner vi 
stor oro inför att förlägga en avfallsanläggning intill flera bostadsområden.   
Det buller som uppstår vid framför allt vid träflisning och betongkross riskerar att 
orsaka uppenbara hälsoproblem. För oss boende framstår det helt obegripligt om 
kommunen går med på att lägga en anläggning av denna typ så centralt i Eksjö 
stad. I företagets ansökan har 50 decibel satts som gränsvärde. I ett 
bostadsområde ska kommunen tillse att eliminera allt buller som uppstår av 
industri, trafik med mera. Vi motsätter oss att Eksjö kommun godkänner 
Transab:s ansökan. Då beslut ska tas redan den 4 mars, är vi angelägna om att få 
respons omgående så vi kan agera med eventuellt en överklagan.  
På kort sikt kan buller leda till bland annat koncentrationssvårigheter och 
sömnstörningar (Naturvårdsverket, 2022).  
 
I kvarteret Kattfoten bor flera som arbetar inom vård och omsorg med 
natttjänstgöring och som därav behöver ostörd vila och sömn på dagtid. På längre 
sikt kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stress, ångest, depression, nedsatt 
immunförsvar, högt blodtryck och typ 2 diabetes öka (It-hälsa 2022). Buller 
innebär en upplevelse av obehag och irritation.   

Då störning är en subjektiv reaktion påverkas reaktionen av många andra faktorer 
än bara själva bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer 
(Folkhälsomyndigheten, 2022).  
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För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och 
inlärningsproblem vid exponering av buller i hemmet eller i skolmiljö 
(Naturvårdsverket, 2022).”  

Markanvändning för aktuellt område på fastigheten Renen 7 är bestämt till 
industri i gällande detaljplan för Hässelås. Detaljplanen omfattar kvarteret Renen 
och Kronhjorten utmed Hässelåsgatan. Området är också utpekat i gällande 
översiktsplan för verksamheter och industrier. Samma ställningstagande avseende 
markanvändning föreslås även i kommunens nya översiktsplan, som varit på 
remiss under våren 2022. 

Aktuell etablering på fastigheten Renen 7 har ett avstånd till planlagda områden 
för bostäder om ungefär 250-300 meter.  

Området mellan bostäder i Kvarnarp och industriområdet utgörs av naturområde 
som inte är avsatt för bebyggelse fram till Kvarnarpsvägen, som en ljus- och 
ljuddämpande zon både vad gäller trafik och industriområdet i nordost. Utöver 
det finns ytterligare ett mindre område med ändamålet natur nordost om 
Kvarnarpsvägen, till de första mindre störande verksamheterna utmed 
Hässelåsgatan på kvarteret Kronhjorten. Därefter kommer en ledningsgata om 
cirka 40 meters bredd till mark där tyngre industrier medges på kvarteret Renen.  

Tillsynsmyndigheten har 2022-03-04 beslutat att förelägga verksamhetsutövaren 
på Renen 7, Transab, att vidta ett antal försiktighetsmått inom fastigheten för sin 
verksamhet, bland annat med avseende på att hålla sig inom riktlinjer för buller. 
 
Mätning och kontroll av angivna gränsvärden ska ske vid klagomål, om det skett 
verksamhetsförändringar som medför/riskerar högre bullernivåer eller på begäran 
av tillsynsmyndigheten.” 

Föreläggandet avser också ett flertal andra aspekter såsom hantering av farligt 
avfall med mera.  

Eksjö kommun bedömer sammanfattningsvis att respektive område i enlighet 
med befintliga detaljplaner, är utformade så att verksamheterna har förutsättningar 
för att uppnå rådande regelverk om buller och övriga krav kopplade till miljö och 
hälsa. Dessutom bedrivs tillsyn på verksamheterna om försiktighetsmått inte 
efterlevs.  

Några skäl att ändra utpekade utvecklingsområden, genom exempelvis ny 
planläggning för andra ändamål, bedöms inte föreligga.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05, 2022-05-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2022-05-02 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Beslut om föreläggande med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet på 
Renen 7, 2022-03-04 
Medborgarförslag och skrivelse från Lennart Christensson 2022-02-24 
      

Utdrag:  
Lennart Christensson 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 95 Gör gång- och cykelväg av banvallen 
mellan Eksjö - Skurugata - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/271 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarslaget avseende sträckan Koporten till skidstugeområdet, 
samt 
 
att avslå medborgarförslaget för den kvarvarande sträckan, Skidstugeområdet till 
Skurugata. 
 
Per Sixtensson (C) deltar inte i beredning eller beslut på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-10-12 att kommunen bör göra 
en gång och cykelväg av banvallen mellan Eksjö och Skurugata, om möjligt vidare 
in i Ydre kommun. De sträckor som inte redan är skogsväg kan med fördel 
iordningställas av de gymnasieelever som utbildar sig till att köra 
anläggningsmaskiner. Då får de både praktisk träning och utför en samhällsnyttig 
insats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 att ärendet återremitteras för att utreda 
förutsättningarna för en cykel- och vandringsled från Eksjö till 
Skurugata/Stensgöl, och om möjligt in i Ydre kommun. 
 
Förutsättningarna för att skapa en allmänt tillgänglig cykelväg på den gamla 
banvallen är att kommunen säkerställer rättigheterna till markområdet, rustar upp 
de sträckor som idag inte är tillgängliga för cykeltrafik samt säkerställer långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar för att kunna sköta cykelvägen.  
 
Totalt berörs 17 fastigheter på sträckan som är cirka 13 km lång. Till stora delar är 
sträckan idag framkomlig men på några delsträckor krävs större åtgärder. För att 
säkerställa tillgången till markområdet behöver överenskommelser göras med 
samtliga fastighetsägare och rättighetsinnehavare utmed sträckan. Hur 
fastighetsägarna ställer sig till en eventuell åtgärd är i nuläget okänt.  
 
Om åtgärden avses genomföras bör markåtkomst ske genom överenskommelser 
med respektive berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare i form av 
avtalsservitut som därefter kan skrivas in genom Lantmäteriets 
fastighetsinskrivning. 
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I fall där överenskommelse inte kan nås kompliceras ett genomförande av att det 
krävs lantmäteriförrättning för markåtkomst som prövar om intrånget är 
genomförbart vilket är förenat med ett antal fastighetsrättsliga väsentlighetsvillkor 
som kan vara svåra att hävda för aktuell åtgärd. En lantmäteriförrättning skulle 
också vara förenat med en hög kostnad beroende på hur berörda sakägare ställer 
sig till åtgärden. 

En cykelväg med målpunkt Skurugata som till största del kommer att ha ett 
rekreativt syfte kan genomföras med lägre standard då hastigheten är av mindre 
betydelse. Åtgärden ökar trafiksäkerheten på så sätt att cyklister och bilister 
separeras och färre behöver använda Skurugatavägen. En cykelväg via banvallen 
skulle dock bli längre än att cykla på Skurugatavägen.  
 
Kostnaderna har inte detaljstuderats i detta läge. Om en konkret kostnad ska 
kunna tas fram bör ett beslut om ett utredningsuppdrag med relevant tid för 
genomförande ges. Tid och kostnad för en sådan utredning läggs först om det 
finns en avsikt att genomföra förslaget.  
 
Investeringskostnaderna är därmed okända i nuläget då delar av sträckan sannolikt 
enbart kräver minimal upprustning medan andra delar kräver större insatser. 
Kostnad för rättighetsanskaffandet är i nuläget oklar. Driftkostnaden kan 
översiktligt beräknas till 305 500 kr per år förutsatt att vägen ska hållas öppen 
vintertid. Denna beräkning utgår från att Eksjö kommun år 2021 i snitt lade 23,5 
kr per meter cykelväg i drift och underhåll och att den nya vägen skulle bli cirka 
13 000 meter. 
 
I Eksjö kommuns samrådsförslag för ny översiktsplan nämns i huvudsak tre 
längre gång- och cykelstråk. 

1. Hult-Eksjö (cirka 10 km) 
2. Eksjö-Ingarp (Ekenäsjön-Vetlanda) (cirka 12 km) 
3. Bruzaholm-Hjältevad (cirka 5 km) 

Vidare byggs gång- och cykelväg mellan Nässjö och Eksjö inom ramen för 
Trafikverkets projekt att förbättra riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 2022-03-01, 2022-05-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-10-12  
      

Utdrag:  
Göran Dackebro 
Samhällsbyggnadssektorn 

33



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 96 Demenslotsen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/288 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Tapio Sulasalmi framför i medborgarförslag 2021-11-08 att kommunen ska 
ansluta till demenslotsen.se. 

Demenslotsen är en digital tjänst som hjälper vård och omsorg att förse anhöriga 
med relevant information under ett sjukdomsförlopp. Tjänsten ordnar även 
digitala möten för anhöriga. 

Målsättningen med tjänsten är att ge den anhöriga relevant information när den 
behöver den. Råd och tips ska portioneras ut längs resans gång, beroende på var 
den närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. 

Tjänstens innehåll är uppdelat i två delar, en nationell del som gäller för hela 
landet och en lokal del som är anpassad utifrån varje kommuns service och 
tjänster. Informationsflödet till den anhörige är automatiserat. Demenslotsen 
portionerar automatiskt ut relevant information för den enskilde användaren. 
Kostnaden för Eksjö kommun skulle innebära en engångskostnad på 39 500 
kronor, samt en månadsavgift på 7 580 kronor. Uppsägningstiden är sex månader.  

Det grundläggande behovet ur ett anhörigperspektiv att få relevant information 
till rätt tidpunkt, är obestritt. Detta behov förutsätter att olika aktörer i 
kommunen och samverkande huvudmän, har både god kunskap om anhörigas 
behov och demenssjukdomars konsekvenser och detta i kombination med tydliga, 
transparenta uppdragsstrukturer och en tillgänglighet som utmärker sig genom 
låga trösklar.  

Verksamheten behöver hitta nya vägar respektive förbättra de samverkansformer 
som finns. Detta för att säkerställa att anhöriga och brukare enkelt kommer i 
kontakt med rätt person inom verksamheten. Kommunen behöver göra en 
omvärldsbevakning och behovsinventering för att se vilka behov, förutsättningar 
och utmaningar som finns framåt. Utifrån resultatet kan sedan en handlingsplan 
upprättas. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03 
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse från Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare och Jürg Gisler, 
demenssamordnare, 2022-04-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14  
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi, 2021-11-08 
      

Utdrag:  
Tapio Sulasalmi 
Socialberedningen 
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Kf § 97 Digital fixare - digital delaktighet viktigt för 
demokratin - motion 
Dnr KLK 2021/327 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Jürgen Beck och Johan Ragnarsson framför i motion 2021-
12-13 att Eksjö kommun ska införa en kostnadsfri ”digital fixartjänst” som ska 
vara tillgänglig för den som fyllt 65 år eller är i behov av särskilt stöd. Detta i syfte 
att minska det digitala utanförskapet. 

Dialog har förts med representanter från sociala sektorn och biblioteket. Sociala 
sektorn har tidigare anordnat IT för äldre, en sommarkurs, med hjälp av 
handledare och feriepraktikanter med syfte att visa på möjligheter och stödja äldre 
i att använda sig av digitala tjänster. Biblioteket har en tjänst där medborgaren kan 
boka en bibliotekarie för att få hjälp. Både biblioteket och kontaktcenter får från 
besökare en del frågor kopplade till digitala tjänster. 

Både sociala sektorn, biblioteket och kontaktcenter framför att det finns visst 
behov av att kontinuerligt tillhandahålla stöd över tid kopplat till hjälp för att 
nyttja digitala tjänster. 

Verksamhetsutveckling genom digitalisering lyfts fram som en av de primära 
metoderna för att lösa välfärdens utmaningar. Kommunen har successivt gått till 
att flera tjänster kan utföras på nätet för att de ska vara mer tillgängliga och för att 
minska administrationen.  
 
I en undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner genomförde i april 
2021 trodde cirka nio av tio personer att digitaliseringen och digital service 
kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning. Samtidigt ansåg tre av tio 
att kommuner och regioner "i stor utsträckning" lever upp till deras förväntningar 
på digital service, vilket visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att 
möta invånarna i deras tankar om hur kommuner och regioners digitala service 
borde vara.  

Den genomsnittliga digitaliseringsstrategin för svenska kommuner är inriktad på 
intern effektivitet snarare än ökad/förbättrad service till invånare. 

  

36



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Sammantaget är 1,7 miljoner invånare i en situation där de löper risk för 
utanförskap i digital välfärd, enligt Forskningskonsortiet Digital förvaltning. Att 
införa en tjänst i form av en kostnadsfri digital fixare ligger även i linje med 
handlingsplan integration där ett förslag inom åtgärdsområde vägledning i 
välfärdssamhället är att erbjuda digitalt stöd.  

Fokus på innehållet i tjänsten har en tydlig koppling till Socialtjänstlagen, där flera 
av motionsställarens punkter skulle kunna ingå. Samhällets socialtjänst (1 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen) ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
-ekonomiska och sociala trygghet 
-jämlikhet i levnadsvillkor 
-aktiva deltagande i samhällslivet 
 
Kommunen kan erbjuda insatser till enskilda i form av service enligt 3 kap. 1 § 
och 6 § Socialtjänstlagen. En insats i form av service innebär att insatsen inte 
föregås av någon utredning eller biståndsbeslut. Detta innebär att de insatser som 
kommunen kan erbjuda som service, dvs. utan individuell behovsprövning, ska 
vara allmänt inriktade och generellt utformade. Det är framförallt fråga om 
förebyggande, rådgivande och informerande insatser samt olika typer av öppna 
verksamheter som kan erbjudas utan föregående behovsbedömning och 
biståndsbeslut.   
 
Som motionsställaren har redovisat, finns flera kommuner som infört liknande 
tjänster med gott resultat. Likaså att det är viktigt att det inte är en konkurrerande 
verksamhet med privata aktörer, utan att den här typen av tjänst är en del av 
samhällsservice för att öka kompetens och kunskap för att hantera de digitala 
tjänsterna på ett säkert sätt. Insatsen bör inriktas på hjälp till självhjälp där målet 
är att klara av att utföra tjänsterna på egen hand. 

Omfattningen av tjänsten bedöms inledningsvis vara två eftermiddagar i veckan 
(cirka 20 procent) det första halvåret, för att därefter kunna utökas till två dagar i 
veckan (40 procent), beroende på hur stort behovet visar sig vara. Kostnaden 
beräknas till 100 tkr per år för en tjänstgöringsgrad om cirka 20 procent. 

Kommunstyrelsen har 2022-05-31 beslutat att hänskjuta ärendet till 
budgetberedningen. 
 
YRKANDE 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  
 
Johan Ragnarsson (V), Mattias Ingeson (KD) och Sven-Olov Lindahl (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25, 2022-05-31 
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, utvecklingsstrateg 
Motion från Vänsterpartiet 
      

Utdrag:  
Vänsterpartiet 
Kim Olsson 
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Kf § 98 Kostnadsfria broddar till personer 65 år 
eller äldre, boende i Eksjö kommun - motion 
Dnr KLK 2021/328 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Jürgen Beck, Ami Fagrell och Johan Ragnarsson framför i 
motion 2021-12-14 följande.  

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige och gäller halk- och fallolyckor 
inom- och utomhus. Halka utomhus är förknippat med stora sjukvårdskostnader 
och ett stort personligt lidande, särskilt för en äldre och skör person. De äldre kan 
med anledning av åldrande och sjukdom och medicinering bli mer sårbara vid 
fallolyckor.  

Att förebygga sådana skador minskar inte bara lidandet för de som drabbas, det 
undviker ofta en stor kostnad för sjukvården och för kommunen. Att förebygga 
halkolyckor innebär också att undvika att belasta vården, något som är särskilt 
viktigt under den pågående pandemin. 

Halkskydd och broddar är ett bra sätt att undvika fall utomhus och ger en ökad 
trygghet för den som, trots halt väglag, vill komma ut på promenad. Flera 
kommuner i Sverige erbjuder kostnadsfria broddar till äldre boende i kommunen. 
Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att det är en insats som också skulle kunna 
erbjudas till Eksjö kommuns äldre. 

Vänsterpartiet i Eksjö kommun yrkar att kommunen tillhandahåller broddar eller 
halkskydd till i första hand personer över 65 år, för att minska antal halkolyckor.   

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker de flesta 
fallolyckor bland äldre i hemmet. Under 2020 skedde, enligt statistik från 
Socialstyrelsen, 79 fallolyckor relaterade till is och snö som medförde besök hos 
sjukvården i Jönköpings län. Under åren 2018–2019 genomförde Region Jönköping 
en engångssatsning med gratis broddar till alla över 65 år. Broddarna delades ut i 
samband med influensavaccination. Det innebar mycket arbete och det var svårt att 
utvärdera effekten av minskade fall.  

För att stödja den enskilde individen att ta ansvar för och förebygga fallolyckor, 
både inom- och utomhus, kan kommunen sprida kunskap om olika förebyggande 
åtgärder och hjälpmedel som syftar till att undvika fallolyckor. Hembesök för att 
informera om förebyggande åtgärder genomförs hos alla över 85 år i kommunen.   
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Användandet av broddar eller halkskydd, är ett personligt ansvar likväl som 
exempelvis cykelhjälm eller reflexväst.  

För den enskilde innebär inköp av halkskydd en kostnad mellan ca 80 kr- 250 kr. 
För kommunen skulle en kostnad, beräknad på snittkostnad med 150 kr per par, 
baserat på antalet kommuninvånare över 65 år, uppgå till ca 680 000 kr per år. 
Forskning visar på att fysisk aktivitet och balansträning ger större effekt för 
minskade fall. Kommunens resurser bör användas på ett effektivt sätt och 
kommunens grunduppdrag är inte att utrusta invånare med personlig 
skyddsutrustning. 

Kommunen arbetar förebyggande genom snöröjning och halkbekämpning för att 
samtliga kommuninvånare, oavsett ålder, inte ska halka utomhus vintertid.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03 
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse av Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2022-03-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14  
Motion från Jürgen Beck, Ami Fagrell och Johan Ragnarsson, (V) 2021-12-14 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Socialberedningen 
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Kf § 99 Gång- och cykelvägsanslutning över dike i 
kvarteret Ängsviolen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/127 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen 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  
Medborgarförslag från Erik Ljungström, 2022-05-09 
      

Utdrag:  
Erik Ljungström 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 100 Anlägg en motionstrappa i 
Vattenledningsparken - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/140 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen 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  
Medborgarförslag från Jesse Karjalainen 
      

Utdrag:  
Jesse Karjalainen 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 101 Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS - Kvartal 1 2022 
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 SoL och LSS 
som inte verkställts inom tre månader, ska även göras till Inspektionen för vård 
och omsorg.  

För kvartal 1 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Socialberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-05-03 
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Kf § 102 Nya ersättare i kommunfullmäktige efter 
Alexandra Åhlfeldt (SD) 
Dnr KLK 2022/123 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera information. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-05-19 avsägelse från Alexandra Åhlfeldt 
(SD) som ersättare i kommunfullmäktige.  

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2022-06-13 att Lennart Ljunggren (SD) och Gun 
Andersson (SD) utsetts till nya ersättare efter Alexandra Åhlfeldt.  

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2022-06-13 
      

Utdrag:  
Lennart Ljunggren 
Gun Andersson 
HR-avdelningen 
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Kf § 103 Avsägelse av uppdrag - Bo Ljung (KD) 
Dnr KLK 2022/148 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Bo Ljung (KD),  
 
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Bo Ljung (KD). 

Ärendebeskrivning  
Bo Ljung (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Bo Ljung, 2022-06-13 
      

Utdrag:  
Bo Ljung 
Länsstyrelsen 
Kansliavdelningen 
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Kf § 104 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 
Dnr KLK 2022/149 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Johan Starck och Bertil Granman framför i motion 
2022-06-10 följande.  

När en fastighetsägare behöver vidta åtgärder kring enskilt avlopp uppstår oftast 
många, och ibland komplicerade, frågor. Kommunens miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer ställs ofta inför situationen där invånaren önskar 
rådgivning från densamma vilket, av förklarliga skäl, inte är lämpligt då det är 
samma person som har till uppgift att utöva tillsyn inom området. 

Även fast miljö- och hälsoskyddsinspektören, utifrån ovanstående, inte är rätt 
funktion för att bidra med rådgivning, kvarstår behovet av rådgivning för den 
enskilde. 

För att underlätta för både våra invånare och kommunens tillsynsverksamhet, 
föreslår motionärerna att Eksjö kommun ska se över möjligheten till en 
rådgivningsfunktion inom området likt den kommunen i samarbete med andra 
kommuner, har för energirådgivning. 

Även denna typ av rådgivningsfunktion kanske är möjligt att utföra i samarbete 
med andra kommuner. 

Utifrån ovanstående yrkar Johan Starck (S) och Bertil Granman (S) 

att Eksjö kommun inrättar en rådgivningsfunktion för frågor kring enskilt avlopp. 

Beslutsunderlag  
Motion från Socialdemokraterna 2022-06-10 
      

Utdrag:  
Johan Starck 
Bertil Granman 
Kommunstyrelsen 

47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 105 Bygg en mindre scen i Vildparken - 
motion 
Dnr KLK 2022/152 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Christina Bladh (S) framför i motion 2022-06-13 följande.  

Förr fanns det en scen i Vattenledningsparken som användes vid olika tillfällen, 
framför allt för musikuppträdanden, men den nyttjades även vid genomförandet 
av olika evenemang och tävlingar. En liknande scen i parkmiljö saknas idag i 
Eksjö. 

Vildparken har de senaste åren rustats upp med både ny lekplats och en offentlig 
toalett, vilket också stärkt parken som en naturlig samlingsplats. Det vore därför 
lämpligt att se över möjligheten att bygga en enklare scen någonstans i Vildparken. 
Exakt placering får utredas, och beror på till vilket ändamål man tror att scenen 
kan komma att bli nyttjad som mest. 

Om scenen byggs skulle denna kunna nyttjas för mindre uppträdanden samt andra 
evenemang och tävlingar, men även fungera som en möjlighet till 
spontanuppträdanden för de barn och ungdomar som redan rör sig i området.  

Scenen är, enligt motionären, tänkt att vara av enklare karaktär för att kunna hålla 
både investerings- och underhållskostnad på en relativt låg nivå. 

Christina Bladh yrkar 

att en mindre scen byggs i Vildparken. 

Beslutsunderlag  
Motion från Christina Bladh (S) 2022-06-13 
      

Utdrag:  
Christina Bladh 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 106 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - 
motion 
Dnr KLK 2022/153 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Elisabeth Werner och Urban 
Svensson framför i motion 2022-06-13 följande. 

Elsparkcyklar har numer blivit en vanlig syn på våra gator i landet som bedrivs av 
uthyrningsfirmor, dessa aktörer startade i Sveriges större städer, men expanderar 
explosionsartat genom att de vidgar sina verksamheter mot minder orter, vilket 
medfört utmaningar för dessa kommuner. 
 
Det bli kommunerna som till sist får ta ansvaret och kostnaderna för hanteringen 
av de elsparkcyklar som inte hanteras korrekt, Dessa felhanterade 
(parkerade/slängda) elsparkcyklar utgör en stor risk för kommunens invånare att 
skadas genom olycka, detta sker och har tyvärr redan skett i landet med dödlig 
utgång.  
 
Dessa elsparkcyklar som parkeras och slängs utan ordning innebär dessutom extra 
stor risk och problem för personer med synnedsättning, äldre eller rullstolsburna.  
 
En annan utmaning är att de framförs tillsammans med gående på cykelbanor och 
tillsammans med biltrafiken. Eksjö kommun har i dagsläget inte någon möjlighet 
att, utöver de redan lagda ordningsstadgande trafikreglerna, lösa dessa utmaningar.  
 
Det är därför viktigt att Eksjö kommun i före byggande tar fram ett enkelt och 
tydligt regelverk som eventuella aktörer har att förhålla sig till, så kanske Eksjö 
kommun slipper det kaos som dessa bolag har åstadkommit, i andra kommuner 
där dessa etablerat sig i med sina elsparkcyklar, alternativa lösningar finns att ta 
efter från landets kommuner eller från Europas länder, Ett alternativ som varit 
väldigt framgångsrikt i Paris är att tillsätta fasta parkeringsplatser avsedda för 
elsparkcyklar vid lämpliga platser där man hämtar och lämnar sin elsparkcykel, 
Lämnas sedan den hyrda elsparkcykeln utanför den avsedda parkeringen så tickar 
debiteringen vidare för personen som hyrt den, samt att kommunen får ersättning 
av aktören för återställandet. 
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Sverigedemokraterna yrkar därför 
 

• att Eksjö kommun gör ett tydlig och enkelt regelverk för 
uthyrningsföretagen att förhålla sig till, 

• att Eksjö kommun utreder möjliga och lämpliga parkeringsplatser för 
dessa elsparkcyklar 

• att Eksjö kommun ger möjligheten att parkeringsplatserna kan vara 
avgiftsbelagda för uthyrningsföretag samt, 

• att debitering av taxan fortlöper för personen som hyrt fordonet fram tills 
fordonet är parkerad på avsedd plats och 

• att kommunen får debitera aktören för återställandet av elsparkcyklarna. 
 
Beslutsunderlag  
Motion från Sverigedemokraterna 2022-06-14 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 107 Allmänpolitisk debatt 2022 
Dnr KLK 2022/18 

Vid dagens sammanträde genomförs en allmänpolitisk debatt på Stora torget i 
Eksjö. Detta för att fira Demokratin 100 år. 

Varje, i kommunfullmäktige representerat, parti får till respektive frågeställning två 
minuters inledning, därefter en minut för varje talare. Inga replikskiften är tillåtna.  

Efter 40 minuter dras ett streck i debatten för respektive fråga. 

Debatten innehåller tre frågeställningar;  

Vad vill ditt parti göra i Eksjö kommun 

1) för att möta klimatförändringarna?
2) för barn och ungdomar?
3) för våra äldre?

Följande talarordning har lottats på förhand; 

1) S, L, SD, C, KD, M, MP och V

2) M, V, L, KD, S, MP, C och SD

3) L, C, V, M, MP, SD, KD och S
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