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Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Markus Kyllenbeck (M), ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Gustavsson (S) 
Maria Havskog (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Stellan Johnsson (C) 
Ingegerd Axell (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johanson (S) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) 

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

Ersättare Johan Ragnarsson (V) 
Maria Österberg (S) § 79-85, 89-90, 93-94 
Lea Petersson (MP) § 79-85, 89-90, 93-94 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 79-82 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 86-89 
Christian Thomsen, utbildningschef Vux i12 § 93 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 84 
Johan Mood, planarkitekt § 86 
Malin Larsson, plan- och byggchef § 86 
Felix Mårtensson, planarkitekt § 86 
 

 
Övriga John Petersson, vd Eksjö Energi AB § 89 
  
Utses att justera Ulf Björlingson  
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-04-13 kl. 13:00   Paragrafer 79-111 
och tid 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-04-05 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-04-13 Datum då anslag  2022-05-05 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 79 Godkännande av föredragningslistan   

§ 80 Eksjö kommuns årsredovisning 2021 - med sammanställd 
koncernredovisning 

2022/13  

§ 81 Budgetuppföljning per  2022-03-30 - Förvaltningen 2022/11  

§ 82 Internkontroll 2021 - redovisning - förvaltningen 2021/75  

§ 83 Medborgarlöfte 2022 2022/64  

§ 84 Samordnat integrationsarbete - information 2021/72  

§ 85 Ansökan ur kommunstyrelsens integrationspott - Storegårdskyrkan 2022/67  

§ 86 Översiktsplan Eksjö kommun 2022/80  

§ 87 Försäljning av fastigheten Myran 2 2022/45  

§ 88 Prissättningsmodell för försäljning av kommunal mark 2022/68  

§ 89 Arbetsprocesser inom kommunkoncernen - uppdrag 2022/59  

§ 90 Larmgrupp hemtjänst 2022/76  

§ 91 Hyror på elevhemmen läsåret 2022/2023 2022/78  

§ 92 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2022/2023, förändring – 
barn- och utbildningssektorn 

2022/79  

§ 93 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - uppföljning på 
identifierade utvecklingsområden och rekommendationer 

2020/210  

§ 94 Ungdomsledarpris 2021 2021/300  

§ 95 Bygg en cykelbana, så kallad Pumptrack,i Höreda by - 
medborgarförslag 

2021/251  

§ 96 Varmvattenbassäng - medborgarförslag 2021/255  

§ 97 Beteshagar i Sjöängen - medborgarförslag 2021/286  

§ 98 Komplettera gång-cykelbana längs Hunsnäsens strövstig - 
medborgarförslag 

2021/289  

§ 99 Trafiksituationen vid Justeliusgatan, Husargatan och Broarpsvägen 
- medborgarförslag 

2021/299  
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§ 100 Mark i Eksjö stads närområde används för byggnation av bostäder 
och inte för  industriverksamhet- medborgarförslag - fördelning 

2022/53  

§ 101 Cykelväg mellan Ingatorp och Mariannelund - medborgarförslag - 
fördelning 

2022/52  

§ 102 Hjälp vår skolgård att bli bättre - medborgarförslag - fördelning 2022/55  

§ 103 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, Eksjö - medborgarförslag 
- fördelning 

2022/31  

§ 104 Vattenklosett till Herrgårdsparken, Mariannelund - 
medborgarförslag - fördelning 

2022/27  

§ 105 Extern hjälp för analys av sociala sektorns problem - 
medborgarförslag - fördelning 

2022/16  

§ 106 Ansök om fler ljudanläggningar för VMA - motion 2022/32  

§ 107 Val av ersättare til ledningsutskottet efter  Bo Ljung 2022/26  

§ 108 Anmälningsärenden   

§ 109 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 110 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 111 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-04-01

 
  

Ks § 79 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende nr 15 – Gemensam systemförvaltning Combine 
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Ks § 80 Eksjö kommuns årsredovisning 2021 - 
med sammanställd koncernredovisning 
Dnr KLK 2022/13 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15 att godkänna årsredovisning med 
sammanställd redovisning (koncernredovisning), samt att överlämna densamma 
till Eksjö kommunrevision och kommunfullmäktige. 
 
Efter samråd med revisor på KPMG har mindre justeringar gjorts i 
årsredovisningen mot den som beslutades av kommunstyrelsen. 
 
Under dagens sammanträde redovisas de justeringar som gjorts i 
årsredovisningen. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 
Eksjö kommuns årsredovisning 2021 - med sammanställd koncernredovisning 
      

Utdrag:  
Kommunikationsenheten 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 81 Budgetuppföljning per 2022-02-28 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämna uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Årets första helårsprognos efter 2022-02-28 har upprättats i förvaltningen. 
Rysslands invasion av Ukraina påbörjades 24 februari, ett krig som pågår och dess 
effekter kommer, beroende på utvecklingen, att påverka samhället i Europa och 
Sverige. Överhängande risker finns för såväl det säkerhetspolitiska läget som den 
finansiella situationen och tillgång och priser på bränsle, energi, livsmedel och 
andra varor. Det finns därmed även en stor risk för negativ påverkan på 
kommunen både för verksamhet, kostnader och intäkter. Utvecklingen följs 
noggrant, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att 
uppskatta hela den potentiella påverkan och alla bedömningar är behäftade med 
mycket stor osäkerhet. 

I prognosen har hänsyn delvis tagits till prisökningar för drivmedel och livsmedel, 
men hur stor påverkan blir är osäkert, detta får följas under året. Inga 
nettokostnader för flyktingmottagande är med i prognosen då de förutsetts täckas 
av statsbidrag.   

Årets resultat prognostiseras att bli 44,4 mnkr vilket är 20,0 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Prognostiserat resultat motsvarar 3,5 procent av 
skatteintäkter och bidrag medan budgeterat resultat motsvarar 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. 

Sektorerna 
Sektorerna har efter februari använt 205,4 mnkr eller 17,8 procent av budgeten på 
1 155,7 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att överskridas med 16,6 mnkr 
vilket motsvarar 1,4 procent av budgeten. 

Politiken, överförmyndarnämnden, revisionen och samhällsbyggnadssektorn 
prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 

Kommunledningskontoret har en positiv prognos på 0,4 mnkr, vilket motsvarar en 
avvikelse på 0,6 procent av budgeten. I avvikelsen finns negativ avvikelse för 
kommunens försäkringar och drivmedel inom räddningstjänsten men vägs upp av 
positiv prognos för personalkostnader och övriga kostnader.  

Barn- och utbildningssektorn har en negativ prognos mot budget med 3,8 mnkr, vilket 
motsvarar 0,8 procent av budgeten. Störst negativ avvikelse finns inom 
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gymnasieskolan. Inom måltidsverksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse 
på grund av högre livsmedelspriser. 

Sociala sektorn har en negativ budgetavvikelse med 13,7 mnkr vilket motsvarar 2,8 
procent av budgeten. Största negativa avvikelserna finns inom externa placeringar 
LSS och försörjningsstöd. Inom måltidsverksamheten prognostiseras också 
negativ avvikelse på grund av högre drivmedels- och livsmedelspriser. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har en negativ budgetavvikelse med 0,5 mnkr, vilket 
motsvarar 0,8 procent av budgeten. Huvudsakligen finns avvikelsen inom museet 
som inte når upp till budgeterade intäkter 2022. 

Övrigt inom verksamhetens nettokostnader 
Samtliga anslag under kommunstyrelsen som vid ingången av året är outlagda 
prognostiseras användas. Inga indikationer finns heller än på att kostnader för 
pensioner eller kapitalkostnader kommer att avvika från budget. 

Finansiering 
Prognosen för skatteintäkter gjordes av SKR före Rysslands invasion i Ukraina, 
vilken påverkan det får för skatteunderlaget är svårbedömt. Skatteintäkter 
prognostiseras bli 19,5 mnkr högre än budget, därav avser 3,3 mnkr bättre utfall 
2021 och 16,2 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. 

Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras bli 15,9 
mnkr högre än budget. Därav 

Inkomstutjämning  0,8  
Kostnadsutjämning  -1,3 
LSS-utjämning  1,4 
Regleringsbidrag  7,6  
Högt flyktingmottagande  5,9 
Kommunal fastighetsavgift  1,3 
Totalt  15,9 
 
Investeringar 
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 (om kommunfullmäktige 2022-03-24 
beslutar om överföringar i enlighet med kommunstyrelsens förslag), varav 26,1 
mnkr är återstående anslag från 2021. Till och med februari har 0,9 mnkr av 
anslaget ianspråktagits och helårsprognos är 60,6 mnkr, vilket är 7,0 mnkr lägre än 
budget.  

Sammanfattande kommentar 
Årets första prognos innehåller stora osäkerheter som nämnts tidigare, dels för att 
det är tidigt på året och dels för att vilka konsekvenser kriget i Ukraina kommer 
att medföra för såväl verksamhetens kostnader som skatteintäkter och statsbidrag 
är svår att prognostisera. Med den kunskap som finns idag är prognosen för 
sektorerna negativ men årets resultat positivt på grund av bättre utfall på 
skatteintäkter och bidrag. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-03-23 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2022-02-28 
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Socialberedningens beslut 2022-03-16 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-03-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-03-16 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 82 Internkontroll 2021 - redovisning - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/75 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisad internkontroll 2021, samt 
 
att hänskjuta redovisning av resterande internkontrollpunkter inom tillväxt- och 
utvecklingssektorn till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03.  

Ärendebeskrivning  
Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av Kf 
§116/2000 med revidering av Kf §143/2006 ska sektorerna upprätta en plan för 
intern kontroll och uppföljning av densamma.  

Internkontrollplan för 2021 godkände kommunstyrelsen 2021-05-04 (Ks §157). 

Beredningarna har i mars behandlat uppföljning av sektorernas interkontrollplaner 
och föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisad internkontroll 2021. 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen har behandlat uppföljning av internkontroll 
av direktupphandlingar, övriga kontrollområden kommer att behandlas i 
beredningen i april, och föreslås därför hänskjutas till kommunstyrelsens nästa 
sammanträde 2022-05-03. 

För detaljer i uppföljning av internkontroll 2021 hänvisas till beredningarnas 
protokoll och sektorernas tjänsteskrivelser som bilagts ärendet. 

Tänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-04-05 
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Socialberedningens beslut 2022-03-16 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-03-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-03-16 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 83 Medborgarlöfte 2022 
Dnr KLK 2022/64 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslag till medborgarlöfte 2022-2023. 

Ärendebeskrivning  
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta 
effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser och är 
en del av polismyndighetens styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara 
utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med.  
 
Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som 
bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och 
säkra.  
 
Förslag till nytt medborgarlöfte för 2022-2023 har tagits fram i samverkan mellan 
polisen och företrädare för Eksjö kommun.  
 
Förslaget innebär följande: 
Polisen och kommunen lovar gemensamt arbeta för att: 
 

• Förebygga brott 
• öka den upplevda tryggheten,  
• minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet. 

 
Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans 
kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.  

• Samarbetet mellan polisen och tjänstepersoner inom kommunen ska 
fortsätta att fördjupas och utvecklas.  

• Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen, 
fortsätta att arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv 
samordning för trygghet.  

• Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tillsyner för att 
förhindra organiserad brottslighet  

•  Polisen lovar att genomföra minst tio riktade aktiviteter mot alkohol och 
droger i hela kommunen  

• Kommunen lovar att ordna minst en drogförebyggande föreläsning för 
föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.  

• Kommunen lovar att arbeta för hög skolnärvaro utifrån 
kommunprogrammets indikator skolnärvaro.  
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• Polisen och kommunen lovar att genomföra minst fyra 
samverkansmöten/år om pågående aktiviteter.  

• Polisen genomför en trygghetsundersökning 2022. 
 

Yrkande 

Sebastian Hörlin (S) yrkar bifall till beslutet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2022-03-07 
Medborgarlöfte Eksjö kommun 2022-2023 
      

Utdrag:  
Polismyndigheten 
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Ks § 84 Samordnat integrationsarbete - 
information 
Dnr KLK 2021/72 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör i samråd med sektorchefer har beslutat att i samband med del- 
och helårsredovisning rapportera till kommunstyrelsen om förvaltningens arbete 
med integration. 

En integrationsgrupp med representanter från alla sektorer bildades i början av 
2021. Gruppen tog fram en handlingsplan som följs upp och revideras två gånger 
per år i förvaltningsledningsgruppen.  

Under 2021 fick gruppen igenom ett beslut på att alla kommunala arbetsplatser 
ska ta emot praktikanter. Man utredde frågan kring möjlighet till mer tid på 
förskolan, men konstaterade att det främst är information som behövs för utökat 
nyttjande. Grundskolechefen redogjorde för arbetet med studiehandledning på 
modersmål i grundskolan. 

Under 2022 ska följande åtgärder genomföras alternativt utredas; 

• utveckling av studiehandledning på modersmål på komvux 
• utreda utökad fritidsverksamhet 
• involvera föräldrar i föreningslivet 
• vägledning i välfärdssamhället/digitaliseringsstöd 
• samordnare för praktikplatser 
• utbildning för anställda 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-15 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 2020-03-09 
Handlingsplan integration, delrapport december 2021   
      

Utdrag:  
Hållbarhetsstrateg 
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Ks § 85 Ansökan ur kommunstyrelsens 
integrationspott - Storegårdskyrkan 
Dnr KLK 2022/67 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja Storegårdskyrkans församling 74 tkr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott, samt 
 
att Storegårdskyrkans församling återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts, samt vilka aktiviteter som genomförts och resultatet av dem. 
 
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Storegårdskyrkans församling har 22-03-04  inkommit med en ansökan om 74 tkr 
från kommunstyrelsens integrationspott för uppstart, utrustning och hyra av 
lokal.  

Storegårdskyrkans församling avser att starta en öppen verksamhet i 
Tuvehagsområdet, källarlokal   Tuvan. Tidsplanen är att öppna innan sommaren 
2022.  

Mötesplats Tuvehagen 

Storegårdskyrkan hoppas att kunna främja integrationen genom att skapa 
relationer. Förhoppningen är att kunna möta människor som de annars inte 
kommer i kontakt med och hjälpa människor till en positiv förändring och 
delaktighet i det svenska samhället. Storegårdskyrkans församling har goda ideella 
krafter och människor     med olika kompetenser och erfarenheter som vill ge av sin 
tid. Känsla av sammanhang och gemenskap är viktiga faktorer för människors 
hälsa och de tänker att denna mötesplats kan utgöra en viktig insats i samhället.  
 
Verksamheten vänder sig främst till de människor som är i behov av gemenskap 
och stöd. Boende i området Tuvehagen är till stor del nyanlända med annan 
nationalitet och en av målsättningarna är att stödja integrationen mellan 
människor i Eksjö.  

Verksamheten kommer att ha öppet  minst tre tillfällen i veckan. På dagtid är 
verksamheten öppen för de daglediga i området och på eftermiddag/kvällstid till 
barn och ungdomar i området. 

Det kommer finnas en enkel caféverksamhet (självkostnadspris) för att 
möjliggöra möten och samtal mellan människor. Tanken är att göra gästerna 
delaktiga i verksamheten och skapa aktiviteter som är av intresse för besökarna. 
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Avseende barn och ungdomsarbetet vill de skapa en mötesplats och känsla av 
vardagsrum och möte med trygga vuxna. Möjliga aktiviteter kan vara biljard 
och andra spel samt läxhjälp. 

Ansökan avser ekonomiskt stöd för hyreskostnaden samt utrustningskostnader 
till en totalsumma på 74 192 kr. Storegårdskyrkans församling står för 
förbrukningsmaterial och försäkring till en uppskattad summa på 9000 kr under 
perioden. 

De har fått en begagnad soffgrupp i gåva och avser att handla mycket av porslin 
och köksutrustning på second hand. Verksamheten kommer inte få några intäkter 
då försäljning kommer ske till självkostnadspris. Finns det önskemål kan 
uppstartsutrustning som inköpts av stödpengar tillfalla kommunen om 
verksamheten skulle avslutas. Målsättningen är dock att verksamheten kan 
fortsätta under flera år. 
 
Eksjöbostäder är positiva till satsningen i området. Fritidsverksamhet och 
lotsverksamhet har haft dialog med församlingen och ser att det kan finnas 
möjligheter till framtida samarbete.  

I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. 
Storegårdskyrkans församling passar väl in på målgruppen och ansökan följer 
upprättande riktlinjer för integrationspotten.  
 

Yrkande 

Mattias Ingeson (KD) yrkar bifall till beslutet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef 2022-03-11 
Stadgar Storgårdskyrkan 
Ansökan från Storegårdskyrkans församling 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Storegårdskyrkan  
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Ks § 86 Översiktsplan Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/80 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att stryka meningen i stycket FB3 – Storegårdsområdet ” En utveckling av 
bostäder i kombination med parkområde är önskvärt”,  
 
att i samrådshandlingarnas missiv komplettera med en kort sammanfattning av 
planförslaget, samt            

att därefter godkänna översiktsplanen för samråd enligt 3 kapitlet 8 § Plan- och 
bygglagen. 
 
Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ingegerd Axell (S), Rozita 
Hedqvist (S), Birgitta Johansson (S) och Ulf Svensson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
En översiktsplan måste hållas aktuell, och minst vart fjärde år måste kommunen ta 
ställning till om den kan gälla ett tag till eller om den måste göras om.  

Översiktsplanen ska kunna användas som ett strategiskt styrdokument. För detta 
behöver den ta sikte på nya mål med uppdaterade förutsättningar för den fysiska 
planeringen för att av allmänhet, näringsliv, politiker och tjänstepersoner, 
uppfattas som aktuell och trovärdig.  

Nuvarande översiktsplan antogs 2013. Under 2015 aktualitetsprövades planen 
vilket mynnade ut i ett ställningstagande om att översiktsplanen ansågs vara 
aktuell men att en fördjupning gällande vindbruk var nödvändig. Ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för vindbruk antogs 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till ny översiktsplan.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 att tillsätta en styrgrupp för 
översiktsplanearbetet.  

Under 2020-2021 har insamling av allmänhetens synpunkter samt grundligt 
kunskapsmaterial samlats in. Särskilda insatser i form av offentliga möten och 
samtal med olika grupper har genomförts. Barnperspektivet har beaktats särskilt i 
syfte att fånga in ett så brett åldersspann som möjligt. Underlaget har varit 
värdefullt för översiktsplanens framtagande. 

Under senare delen av 2021 fram till mars 2022 har arbetet varit fokuserat på att 
sammanställa och sätta samman översiktsplanen till en helhet. Resultatet är ett 
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förslag till ny översiktsplan som tar avstamp in i framtiden. En av de enskilt 
största skillnaderna från nu gällande översiktsplan är vikten av markeffektivitet 
och omvärdering av redan ianspråktagen mark varvat med noggranna avväganden 
när ny mark behöver tas i anspråk.  

Planförslaget skapar förutsättningar för utveckling och bevarande i kombination 
och öppnar upp för flera möjliga scenarion och vägval inför framtiden. Mark för 
bostäder är säkerställd, mark för nya företag av olika karaktär och ytbehov är 
säkerställt, möjligheterna för att minska klimatpåverkan från transporter är 
säkerställd och möjligheten att bevara och utveckla vår natur för såväl friluftsliv, 
turism och biologisk mångfald är säkerställd. Översiktsplanen är dock endast en 
kompass för vart vi tror vi ska och efterföljande beslut och uppdrag är 
nödvändiga för att skapa förutsättningar för översiktsplanens genomförande. 
Exempel på dessa beskrivs i planen.  

Översiktsplanen ska samrådas under minst två månader efter beslut om samråd. 
Synpunkter under samrådet ska sedan sammanställas i en samrådsredogörelse som 
ligger till grund för eventuella förändringar av planförslaget. Granskning av 
översiktsplanen ska därefter genomföras med en samrådstid på ytterligare två 
månader.  

Styrgruppen för översiktsplanen har beslutat om en tydlig tidplan vilket innebär 
att ett förslag för ny översiktsplan ska presenteras för kommunfullmäktige i 
december 2022. 

Inför dagens sammanträde har översiktsplanens hållbarhetsbedömning 
kompletterats med avsnitten ”Sammanfattning”, ”Ekonomisk hållbarhet” och 
”Samlad bedömning” 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar  
 
Sebastian Hörlin (S) med bifall från Ingegerd Axell (S), Rozitha Hedqvist 
(S), Lennart Gustavsson (S), Birgitta Johansson (S) och Ulf Svensson (SD) 
att för området FB3 ändra beteckningen till NF förutom för det rödmarkerade 
utvecklingsområdet nr. 6". 
 
Mattias Ingeson (KD) med bifall från Maria Havskog (C) att stryka meningen 
i stycket FB3 – Storegårdsområdet ” En utveckling av bostäder i kombination 
med parkområde är önskvärt”         

Christer Ljung (L) att i samrådshandlingarnas missiv komplettera med en kort 
sammanfattning av planförslaget.         
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens 
godkännande  
 
Först proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsberedningens förslag 
till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns: 
Ja-röst för Samhällsbyggnadsberedningens förslag 
Nej-röst för Sebastian Hörlins yrkande  

Vid omröstning avges sju (7) ja-röster, (6) sex nej-röster. 
(Bilaga) 

Kommunstyrelsen beslutar således enligt samhällsbyggnadsberedningens förslag 
till beslut 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsen godkännande proposition på 
samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut mot Mattias Ingesons (KD) 
ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Sist ställer ordförande med kommunstyrelsen godkännande proposition på 
Christer Ljung (L) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-03-10 
Översiktsplan för Eksjö kommun, samrådshandling, 2022-03-10 
Hållbarhetsbedömning, 2022-03-10 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-06-13 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Planenheten 

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 87 Försäljning av fastigheten Myran 2 
Dnr KLK 2022/45 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning av Myran 2 enligt förslag till köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning  
Myran 2 omfattar drygt 11 000 kvadratmeter och är planlagt för industriändamål 
enligt detaljplan för Flugan och Myran i Eksjö stad, laga kraft 2004-11-04. 
Samhällsbyggnadssektorn och Maskin & Truck AB har gemensamt utformat 
bifogat förslag till köpekontrakt, se beslutsunderlag.   
 
Myran 2 omfattar drygt 11 000 kvadratmeter och är planlagt för industriändamål 
enligt detaljplan för Flugan och Myran i Eksjö stad, laga kraft 2004-11-04. 
Samhällsbyggnadssektorn och Maskin & Truck AB har gemensamt utformat 
bifogat förslag till köpekontrakt, se beslutsunderlag.   

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mark- och exploateringschef 2022-02-14 
Köpekontrakt Myran 2 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Maskin & Truck AB 
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Ks § 88 Prissättningsmodell för försäljning av 
kommunal mark 
Dnr KLK 2022/68 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en prissättningsmodell för försäljning av 
kommunal mark, samt 
 
att delredovisning ska ske på ledningsutskottets sammanträde den 7 juni.  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen förordar att en prissättningsmodell för kommunal mark tas fram. 
Syftet med en prissättningsmodell är att skapa tydlighet och transparens vid 
framförallt nyetablering av företag, utökningar av befintliga verksamheter samt 
försäljning av bostadstomter och områden.  

Prissättningsmodellen bedöms kunna underlätta och effektivisera handläggningen 
samt skapa en mer rättvis hantering över tid. Dialogen mellan kommunens 
handläggare i markfrågor och intressenter blir tydligare och Eksjö kommun kan ge 
snabba konkreta svar i frågor om markpriser för olika ändamål.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 202-03-11 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 89 Arbetsprocesser inom kommunkoncernen 
- uppdrag 
Dnr KLK 2022/59 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29 
redovisa processbeskrivningen för VA-planen, samt 
 
att därefter godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01, § 71, att ge förvaltningen i uppdrag att 
redovisa processen inför politiskt beslut för ärendena:   
 
 - Detaljplan kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1, Eksjö  
 - Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och 
avlopp i Havravik, att redovisa handlingar i respektive beredning och 
beslutsinstans, samt att redovisningen sker till kommunstyrelsens sammanträde 
2022-04-05. 
 
Beslut Detaljplan kvareteret Hajen, del av Orrhaga 1:1, Eksjö 
Detaljplaneprocesser är starkt reglerade vad gäller grundkraven och dessa 
framkommer av paragrafer i Plan- och bygglagen. Tydlig vägledning finns även att 
tillgå från Boverket. Utöver lagkraven finns det en stor frihet i hur samtal och 
möten sker med allmänhet och berörda. Samhällsbyggnadssektorn gör tidigt en 
bedömning om detaljplanens betydelse för allmänheten vilket även redogörs för 
samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall kan den ordinarie processen anses 
tillräcklig men när det är mer omfattande detaljplaner som berör fler eller kan 
beröra ett område som används av allmänheten i större omfattning kan offentliga 
möten eller en ännu tidigare dialog användas. 
 
I Detaljplanen för Hajen har nedanstående beslut tagits.  
 
1.  SbN 2017-12-13, § 254; Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt 
samhällsbyggnadssektorn att upprätta förslag till detaljplan för Orrhagavägen, del 
av Orrhaga 1:1. 
 
I detta steg redovisas ett övergripande förslag och ett syfte med att ta fram en ny 
detaljplan. I detta fall handlade det om behovet av fler bostäder och möjligheten 
till en komplettering av bostäder i ett läge där befintlig infrastruktur och gata 
fanns tillgänglig.  
 
2. SbN 2018-02-07, § 34: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
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upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Vid detta tillfälle har samhällsbyggnadsnämnden tillgång till samtliga 
planhandlingar vilka består av en plan- och genomförandebeskrivning, plankarta 
och en bedömning som beskriver om planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Dessa handlingar är standardiserade och ska finnas med enligt lag. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att samrådet kan påbörjas och detaljplanen 
skickas ut till samtliga sakägare. Sakägarna är generellt fastighetsägare, eventuella 
hyresgäster, eventuella rättighetshavare, och berörda myndigheter. Länsstyrelsen 
är alltid obligatorisk. Sakägarna får samtliga handlingar utskickade till sig och har 
därefter oftast tre till fyra veckor att inkomma med eventuella yttranden. Under 
samrådstiden finns framförallt planarkitekten tillgänglig som kontaktperson för att 
svara på eventuella frågor och ge förklaringar till i vissa fall ganska krångliga 
begrepp för att underlätta och skapa förståelse för förslaget. Planarkitekt, plan- 
och byggchef och i vissa fall samhällsbyggnadschef deltar även vid möten med 
enskilda sakägare eller i grupp även om huvudkontakterna sker via telefon eller 
mejl mellan sakägare och planarkitekt.  
 
3. SbN 2018-03-14, § 52: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
samrådsredogörelsen som underlag för justering av detaljplaneförslaget enligt 
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 17 §, att byta till utökat förfarande enligt 
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §, att godkänna reviderat förslag för 
granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 §. 
 
När samrådstiden har avslutats sammanställs samtliga inkommande yttranden i en 
lagstadgad samrådsredogörelse. Inkomna yttrande kommenteras och det framgår 
om synpunkten leder till en förändring eller inte. Samrådsredogörelsen godkänns 
av samhällsbyggnadsnämnden. I detta fall gjordes bedömningen att 
planförfarandet skulle ändras då det bedömdes riktigt då detaljplanens intention 
inte låg i linje med översiktsplanens redovisning. Vid samma tillfälle fanns 
reviderade handlingar ”förslag till granskningshandlingar” tillgängliga vilka 
beslutades att godkännas för granskning vilket går att likställas vid ett andra 
samrådsskede. Samtliga reviderade handlingar skickas ut till sakägarkretsen för 
möjlighet till yttrande ytterligare tre till fyra veckor. 
 
4. SbN 2018-05-16, § 102: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna 
granskningsutlåtandet som ett underlag för planens antagande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap. 23 §. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för 
kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1, i enlighet med Plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap. 27 §. 
 
Efter den andra remissrundan avslutat kallad granskning på detaljplanespråk 
sammanställs samtliga inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande där 
yttrandena kommenteras. I detta fall fanns förslag till antagandehandlingar klara 
för beslut. Samhällsbyggnadssektorn försöker att ha förslag till nästkommande 
steg klara i samband med att både samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 
redovisas i syfte att vinna tid i processen. I de fall då det är en omfattande mängd 
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yttranden eller stor oklarhet i hur eller om detaljplanen eventuellt ska justeras så 
tas handlingar fram till efterföljande nämndsammanträde. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände handlingarna och föreslår därefter 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen då kommunfullmäktige i enlighet med 
de politiska reglementena ska ta beslut om detaljplaner med utökat 
planförfaranden. Samhällsbyggnadsnämnden kan anta detaljplaner med enkelt 
planförfarande. 
 
5. Ks 2018-05-29, § 158: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta detaljplanen för Kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1, i enlighet med plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §. 
 
Kommunstyrelsen får redovisning och del av samtliga planhandlingar och föreslår 
kommunfullmäktige.  
 
6. Kf 2018-06-14, § 137: Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för 
kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1, i enlighet med Plan- och bygglagen  
(2010:900) 5 kap. 27 §. 
 
Kommunfullmäktige får del av samtliga planhandlingar och får vid behov 
redovisning av förslaget till ny detaljplan.  
 
Efter positivt beslut och efter att beslutet har anslagits ska samtliga som inte fått 
sina synpunkter i yttranden tillgodosedda få del av ett meddelande med 
instruktioner om hur beslutet kan överklagas.  
 
I detta fall överklagades detaljplanen till högsta instans. Efter att Mark- och 
miljööverdomstolen inte givit prövningstillstånd stod Mark- och miljödomstolens 
beslut att avslå överklagandet fast och detaljplanen vann därmed laga kraft. 
 
Beslut Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänsterna 
vatten och avlopp Havraviken 
I beskrivning av detta ärende redogörs inte hela processen för framtagandet av 
VA-planen som är grunden till de områden som föreslås omfattas av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Till skillnad från en detaljplan 
omfattas inte verksamhetsområden av samma tydliga samrådsprocess som den 
som plan- och bygglagen pekar ut. Hur samråd, dialog eller information med 
allmänheten ska ske kan därför se väldigt olika ut. I grunden ska behovet av att 
ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang ske med hänsyn till 
människors hälsa eller miljön enligt 6§ vattentjänstlagen. Denna bedömning görs 
översiktligt i VA-planen vilken sedan är det vägledande dokumentet för VA-
huvudmannens och förvaltningens planering och genomförande.  
 
1. Kf 2018-11-15, § 24: Kommunfullmäktige antar VA-plan för Eksjö kommun 
2019-2022. 
 
I av kommunfullmäktige beslutad och antagen VA-plan gjordes bedömningen att 
”På grund av antalet fastigheter samt områdets lokalisering finns risk för olägenhet för miljön. 
Havravik bedöms därmed uppfylla kriterierna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster.” 
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2. Eksjö Energi AB 2021-06-17, § 23: Eksjö Energi AB beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att upprätta verksamhetsområde för de allmänna 
vattentjänsterna spillvatten och dricksvatten för bebyggelse kring norra delen av 
Havravikssjön enligt bilaga 1. 
 
Eksjö Energi AB är utsedd till VA-huvudman och upprättar förslag till 
verksamhetsområden. I detta fall i linje med VA-planen. Parallellt med 
upprättandet sker dialog med berörda fastighetsägare. Informationsbrev skickas 
till berörda fastighetsägare i Havravik. VA-chef blir kontaktad efter 
informationsutskicket och är ute på plats den 27 juli under två timmar och 
informerar om vad som är på gång.   
 
3. SbB 2021-08-18, § 54: Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att upprätta verksamhetsområde för de allmänna 
vattentjänsterna spillvatten och dricksvatten för bebyggelse kring norra delen av 
Havravikssjön enligt bilaga. 
 
Samhällsbyggnadsberedningen får del av redovisning av förslaget och samtliga 
handlingar. Förvaltningens inblandning i verksamhetsområdet består främst i 
diskussioner om avgränsning av området samt säkerställande av att alla fastigheter 
som bedöms omfattas enligt 6§ vattentjänstlagen är inkluderade. 
Samhällsbyggnadssektorn genomför inga informationsinsatser i enskilda ärenden 
om verksamhetsområden för vatten, avlopp- eller dagvatten men kan var delaktiga 
eller stödjande till Eksjö Energi AB (VA-huvudmannen) i vissa fall. 
 
4. Ks 2021-08-31, § 280: Kommunstyrelsen förslag till beslut Kommunfullmäktige 
beslutar att upprätta verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten 
och dricksvatten för bebyggelse kring norra delen av Havravikssjön, enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen får del av redovisning och samtliga handlingar och föreslår 
Kommunfullmäktige. 
 
5. Kf 2021-09-23, § 155: Kommunfullmäktige beslutar att upprätta 
verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten och dricksvatten för 
bebyggelse kring norra delen av Havraviken enligt förslag. 
 
Kommunfullmäktige får vid behov del av redovisning och samtliga handlingar. 
Beslutet kungörs och är överklagningsbart. Beslutet har i detta fall överklagats till 
Förvaltningsrätten. Målet avser laglighetsprövning enligt kommunallagen och är 
ännu inte avgjort.  
 
I väntan på avgörande fortgår processen att projektera och planera 
genomförandet. I detta skede sker dialog med samtliga fastighetsägare.  
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Johnsson (C)  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29 
redovisa processbeskrivningen för VA-planen. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Stellan Johnsson (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Skrivelse från Annelie Hägg 2022-02-28 
Bilaga 1-2,4-6,8-9,11,14 
Översikt beslutsgång Verksamhetsområde Havraviksområdet 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2022-04-01 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Eksjö Energi 
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Ks § 90 Larmgrupp hemtjänst 
Dnr KLK 2022/76 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen, samt  
 
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen i april. 

Ärendebeskrivning  
Idag har varje hemtjänstgrupp en larmtelefon med vilken man besvarar 
trygghetslarm, dessa kan komma mitt i ett pågående besök. Den personal som tar 
emot larmet har ansvar för att larmet blir åtgärdat. Inställelsetiden för att åtgärda 
ett larm är idag 30–60 minuter för hela dygnet.  

Ett larm åtgärdas antingen genom att personalen som tar emot larmet själv 
avbryter sitt besök för att åka till den larmande brukaren eller genom att 
man kontaktar en kollega som eventuellt kan ha bättre förutsättningar att åtgärda 
larmet, men som också behöver göra avhopp från sitt schema för att åtgärda 
larmet. 

De fördelar med den nuvarande modellen där ordinarie personal hanterar larm 
och svarar på dem är bland annat att det finns en närmare igenkänning mellan 
personal och brukare, personalen befinner sig också i närområdet eftersom de 
svarar på larm i deras eget område. Att det är den ordinarie gruppen som besvarar 
larmen gör också att personkännedomen om brukarna är god, vilket medför att 
det blir enklare för personalen att förstå brådskan i ärendet, samt att de redan har 
en förståelse för brukarens specifika behov vilket underlättar bemötandet.  

Verksamheten ser ett flertal fördelar med att centralisera ansvaret för larm i en 
specifik larmgrupp. Om verksamheten går över till en specifik larmgrupp med 
kompetens kring tekniska hjälpmedel försvinner, eller mildras de negativa effekter 
på hemtjänstgrupperna som uppdraget kring larm medför. Detta kommer minska 
stressen för personalen inom grupperna, och leda till en bättre arbetsmiljö med ett 
effektivare flöde i insatserna riktat mot brukarna. Den beviljade tiden kommer att 
utföras i en högre grad av ordinarie personal, eftersom de inte kommer avbrytas 
av inkommande larm. En bättre översikt på bemanningen kommer också att nås 
genom att den specifik larmgrupp inom hemtjänsten tillskapas. 

Den tilltänkta larmgruppen kommer utöver hanterandet av inkomna larm också 
ska besitta kompetensen att installera och avinstallera trygghetslarm samt digitala 
lås. Larmgruppen ska också ha ansvar för den digitala tekniken som finns inom 
hemtjänsten samt hantera eventuella nattkameror.  

Larmgruppens verksamhet kommer inte att ingå i valfrihetssystemet då de deras 
huvuduppdrag utförs enligt kommunens egenregi.  
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Det är svårt att ta personal till larmgrupp från befintliga grupper då de redan har 
fulla scheman med uppdrag. Personalen tar idag larmen utöver och får då ta tid 
från andra brukare, då tid på utrymmet ofta inte finns. Det kommer alltså att 
krävas att ny personal tillsätts för att en larmgrupp ska kunna skapas.  

Om personal i larmgrupp ska arbeta två av fem helger som resterande 
hemtjänstpersonal gör, så innebär det tio personer i larmgruppen för att det ska 
fungera rent schemamässigt. Men för att täcka grundbemanning krävs det 5,11 
årsarbetare. Det medför en kostnad om 2 555 000 kr för att implementera en 
larmgrupp i hemtjänsten. 

Verksamheten anser att en specifik larmgrupp både ökar kvaliteten på insatserna 
gentemot brukarna, och skapar en bättre arbetsmiljö för personalen.  

Socialberedningen beslutade 2022-03-16 § 26 att utreda olika alternativ för en 
organisation av en larmgrupp, samt att ha med ärendet i budgetberedningen i 
april. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse av Gustav Axelsson, verksamhetsutvecklare 2022-03-04 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Funktionschef vård och omsorg  
Sektorsekonom 
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Ks § 91 Hyror på elevhemmen läsåret 2022/2023 
Dnr KLK 2022/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna föreslagna hyresbelopp på elevhemmet läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Enligt hyreskontrakten ska kommunstyrelsen fastställa hyrorna för elevhemmen i 
Eksjö kommun.  

Eksjö Gymnasium föreslår en höjning av hyran på Österströmsvägen, läsåret 
2022/2023, så att den efter två år hamnar på samma nivå som elevhemmet på 
Trädgårdsgatan.  

Debitering sker nio månader per år under augusti-juni. I hyran ingår frukost, 
middag och kvällsmat samt internetuppkoppling. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef 2022-03-07 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Gymnasiechef 
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Ks § 92 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 
2022/2023, förändring – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr KLK 2022/79 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Gymnasium inte startar El- och energiprogrammet läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasium ser fortsatt vikande ansökningssiffror till El- och energi-
programmet även läsåret 2022/2023. I skrivande stund finns det inte underlag att 
starta El- och energiprogrammet hösten 2022 och de få elever som sökt måste 
beredas möjlighet till omval i den nära förestående justeringsperioden.  

Följande program för gymnasieskola och gymnasiesärskola erbjuds läsåret 
2022/2023: 

Yrkesprogram 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Högskoleförberedande program 
Ekonomiprogrammet  
Estetiska programmet 
Humanistiska programmet  
Naturvetenskapsprogrammet  
Samhällsvetenskapsprogrammet  
Teknikprogrammet 
Introduktionsprogrammet 

Gymnasiesärskola 
Programmet för administration, handel och varuhantering 
Programmet för fordonsvård och godshantering  
Programmet för hotell, restaurang och bageri 
Individuella program 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef 2022-03-07 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Gymnasiechef 
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Ks § 93 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 
- uppföljning på identifierade utvecklingsområden 
och rekommendationer 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kompletterad utredning avseende utökad SFI-undervisning, förslag 
på utbildningsprogram och förslag på ny SFI-organisation. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 §19, att ge förvaltningen i uppdrag att 
komplettera utredningen av uppnådda resultat på SFI med:  

att ge förslag på ökad SFI för de som läser kurserna 3C, 3D och 2 D, 

att ge förslag på utbildningsprogram i svenska språket nära våra verksamheter 
som kan genomföras under betald arbetstid,  

att ge förslag på SFI-organisationen, för bättre måluppfyllelse samt att redovisa 
kostnader för densamma. 

Enligt Skollagen så ska elever i SFI i genomsnitt få minst 15 timmars undervisning 
i veckan över en fyraveckorsperiod. I samband med anpassningarna av SFI-
utbildningen till de restriktioner som följt av pandemin, så har en stor del av 
utbildningen i SFI förlagts till distansundervisning.  

Den utredning av resultat som redovisades i anslutning till genomlysningen av 
Vux i12 och Campus i12 visade på uppenbara brister i att använda 
distansundervisning som norm, även för studievana elever. En återgång till en allt 
större andel platsbunden undervisning har skett succesivt sedan restriktionernas 
omfattning minskats. 

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika 
studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De olika 
studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. 
Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. 
Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund 
och studieväg 3 till dem som är vana att studera. 

I dagsläget är det 180 personer inskrivna på SFI i Eksjö varav:  

• 43 elever på studieväg 1 (21 i kurs 1A, 22 i kurs 1B och 5 i kurs 1C) 

• 76 elever på studieväg 2 (15 i kurs 2B, 40 i kurs 2C och 21 i kurs 2D) 
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• 56 elever på studieväg 3 (29 i kurs 3C och 27 i kurs 3D) 
 

En utökning av rena SFI-timmar för eleverna i kurserna 3C, 3D och 2D berör i 
dagsläget 3 undervisningsgrupper. Att öka undervisningstiden med fem timmar 
per vecka, från femton till tjugo timmar per vecka, motsvarar med dagens 
elevunderlag en ökad kostnad motsvarande 432 000 kronor/år inom utbildningen 
i svenska för invandrare. Den ökade kostnaden består i första hand av 
personalkostnader (600 kronor/undervisningstimme, inklusive för- och 
efterarbete).  

Givet 48 veckors undervisning i de i dag 6 aktuella undervisningsgrupperna kostar 
varje generellt ökad timme på årsbasis 173 000kr.  

Per undervisningsgrupp är den ökade kostnaden 29 000kr för varje ökad timme på 
årsbasis. 

Den faktiska kostnaden för utökade lokalkostnader beror givetvis på såväl 
gruppstorlekar som priset på eventuellt tillgängliga lokaler. En generell ökning om 
1-5 timmar undervisning bedöms kunna hanteras genom schematekniska 
lösningar i befintliga lokaler. Undervisningslokaler, utöver de i dagsläget befintliga, 
bedöms kosta 70 000 per klassrum och år. 
 
De formella kursplanerna inom utbildningen i svenska för invandrare och, senare i 
utbildningskedjan, kurserna i svenska som andraspråk utgår från en balanserad 
färdighetsträning inom läsa, skriva, höra och tala. Utbildningarna förbereder, så 
som de är utformade, i första hand eleverna för fortsatta studier på högre nivåer 
och i andra hand generellt för svensk arbetsmarknad. Merparten av de elever med 
svenska som andraspråk som läser på Vux i12 och samtidigt arbetar inom 
kommunen läser kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. För dessa elever 
erbjuds i dagsläget studierna i första hand som distanskurser med tillgång 
handledning i studiehall eller via Teams (eller andra, motsvarande tekniska 
lösningar). Utbildningarna i svenska språket är i dagsläget generella då de till 100% 
utgår från kursplanerna. 
 

För att möta ett upplevt behov på kommunens arbetsplatser så kan 
vuxenutbildningen formellt erbjuda orienteringskurser med inriktning 
Yrkessvenska där man, utan krav på betyg eller fastställda kursplaner, kan bredda 
deltagarnas språkliga färdigheter, utifrån de av arbetsplatsen definierade behoven. 
Personal i kommunens verksamheter som behöver ytterligare kunskaper i svenska 
språket.  

Orienteringskurser med inriktning Yrkessvenska kan genomföras på, eller i 
anslutning till, de ordinarie arbetsplatserna genom att en språklärare besöker 
personalen där enligt fastlagt schema. Undervisningen bedrivs utifrån de mål som 
arbetstagare och arbetsgivare gemensamt kommit överens om. Lämplig 
omfattning bedöms vara 2 timmar per vecka och arbetsplats i grupp om max 8 
personer. 

Kostnaderna för undervisningen i ett utbildningsprogram enligt ovan beräknas 
uppgå till 60 000 kronor/år och arbetsplats (eller grupp om max 8 deltagare). 
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Den gemensamma pedagogiska bedömningen i personalgruppen knuten till SFI är 
att en bättre måluppfyllelse skulle nås bäst genom att införa studiehandledning på 
modersmål, att fokusera på läs- och skrivinlärning i studieväg 1 och att fokusera 
på elevernas digitala kompetens i alla studievägar.  

I den nuvarande sfi-organisationen finns det inga studiehandledare alls och 
bedömningen är att behovet motsvarar minst 40 procent i arabiska, 20 procent i 
somaliska och 20 procent  i tigrinja (i studieväg 1 och 2 finns det i dagsläget 82 
elever med arabiska, 10 elever med somaliska och 11 elever med tigrinja som 
modersmål). Kostnaderna för studiehandledare beräknas bli ca 460 000 kronor/år. 

Ett fokus på läs- och skrivinlärning för eleverna inom studieväg 1 ryms inom den 
ordinarie SFI-organisationen men formell kompetens saknas i dagsläget, 
rekrytering av specifik lärarkompetens påbörjad.  Inga extra kostnader beräknas 
tillkomma. 

Ett utökat fokus på elevernas digitala kompetens har påbörjats och 
undervisningen bedrivs i dagsläget i första hand av de ordinarie SFI-lärarna. Det 
finns i den nuvarande organisationen inte utrymme för en ren tjänst som lärare i 
digital kompetens och de tekniska resurserna, i form av datorer och datasalar, är i 
dagsläget för begränsade för att hantera alla undervisningsgrupper. Kostnaderna 
för att tillsätta en lärartjänst med fokus på digital kompetens beräknas bli ca 
500 000 kronor/år. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2022-03-09 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-25 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 94 Ungdomsledarpris 2021 
Dnr KLK 2021/300 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att Eksjö kommuns ungdomsledarpris 2022 tilldelas Maria Kihlbaum. 

Ärendebeskrivning  
Sedan 1991 delar Eksjö kommun ut ett ungdomsledarpris. 
Priset ska utgöra en uppmuntran till en välförtjänst ungdomsledare, verksam i det 
ideella föreningslivet i Eksjö kommun. Såväl enskilda som organisationer kan 
föreslå kandidater, men kommunen kan även utse pristagare mot bakgrunden av 
egen kunskap om föreningslivet. 
 
Fritidschef Ulrika Skäär och fritidsutvecklare Kim Forsman redovisar för 
kommunstyrelsen nominerad kandidat till Eksjö kommuns ungdomsledarpris 
2021 med följande motivering. 

” Maria sätter ungdomarna i främsta rummet, med traditioner och historik leder 
hon dem från Småland till världen. Maria månar också om att scouting ska 
erbjudas alla och har genom sitt ledarskap utvecklat verksamheten både för 
scoutungdomar och ledare”. 

Beslutsunderlag  
Eksjö kommuns Ungdomsledarpris kriterier 
Pristagare genom åren 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Fritidschef 
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Ks § 95 Bygg en cykelbana, så kallad Pumptrack,i 
Höreda by - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/251 

Beslut  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att remittera rubricerat förslag till tillväxt- 
och utvecklingsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-04-21. 

Yvohn Thunborg föreslår i medborgarförslag 2021-09-24 att Eksjö kommun 
bygger en cykelbana, en så kallad ”Pumptrack” i Höreda by.  

Yvohn Thunborg bor vid landsvägen, Torsjövägen i Höreda. Hon ser barnen som 
cyklar omkring i samhället och på landsvägen. Där är hastighetsbegränsningen 40 
km per timme, men tyvärr kör både personbilar och tung trafik ofta snabbare. 

En pumptrack skulle få rum på gräset bredvid ”dammen”, mark som tydligen 
diskuteras med kyrkan just nu. Alternativt framför solcellsparken (kyrkans mark)? 
eller i änden av skolgården.  

Att få landsbygden att växa är angeläget. Fritidsavdelningens arbete syftar 
dessutom alltid för barn- och ungdomars bästa. När det gäller anläggningar av 
denna typ som i förslaget är det viktigt att se till helheten och framtiden. Det är 
lätt att anlägga men man måste också se över driften på längre sikt. I utredningen 
har man tittat på andra mindre orter som har pumptrack. Här visar det sig att 
många gånger är det ideella krafter i form av byalag och privata bidragsgivare som 
gör det möjligt att få sakerna på plats. Det är också viktigt att hitta en plats som är 
säker att cykla på men också vägen till anläggningen. Diskussion har förts med 
banläggare vad en bana likt Eksjö Cykel Klubbs bana vid Högefälle skulle kosta,  
drygt 220.000 kronor plus moms. 

Som det ser ut i dagsläget finns inte medel för att anlägga en pumptrack i Höreda. 
Det finns heller i nuläget inget alternativ från civilsamhället eller förening att 
anlägga. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.  
 
Dialog har förts med förslagsställare att förslaget kommer föreslås att avslås. 
Möjligheten till kontakt med fritidsavdelningen finns för förslagsställaren och 
föreningslivet som kan stötta och hjälpa för att bygga en bana på sikt. 
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Finns det möjlighet att ha samarbete med en förening eller civilsamhället likt 
andra småorter gjort så är möjligheterna gynnsammare att eventuellt skapa något 
liknande i framtiden. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 202-03-16 
Medborgarförslag från Yvonn Thunborg 2021-09-24 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-03-08 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 96 Varmvattenbassäng - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/255 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att remittera rubricerat förslag till tillväxt- 
och utvecklingsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-04-21. 

Ann-Charlotte Karlsson framför i medborgarförslag 2021-10-15 följande:   
Varmvattenbassäng, 34 grader, saknas i Eksjö kommun. Det är många som skulle 
kunna utnyttja en sådan. Bassängen i Nässjö är i det närmaste alltid fullbokad. 
Exempelvis kanske golvet kan sänkas i den lilla bassängen, vilket skulle göra att 
den vore fullbokad för jämnan. Förslagsställaren anser att en sådan investering 
skulle vara betald på ett år.   
 
Förslaget om en varmvattenbassäng ligger i linje med det som kommunstyrelsen 
beslutade 2021-09-28, att ge att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 
tillgänglighetsanpassad vattenträning för barn och vuxna med särskilda behov och 
för habilitering såväl som rehabilitering. 
 
Eksjö Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda 
behov och för habilitering. Då elever måste kunna simma i årskurs sex för att få 
godkänt i idrott, har dessa elever prioriterats. 
 
Förfrågningarna har ökat på grund utav nedläggningen av Nannylundsbadet. 
Nannylundsbadet erbjöd tidigare bland annat bad för rehabilitering samt 
simundervisning för barn med särskilda behov. 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar att hänskjuta ärendet vidare till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Ann-Charlotte Karlsson, 2021-10-15 
Kommunstyrelsens beslut  2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-02-28 
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 97 Beteshagar i Sjöängen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/286 

Beslut  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att remittera rubricerat förslag till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-05-19. 

Ove Gunnarsson framför i medborgarförslag 2021-11-04 följande:  
Medborgarförslaget har flera syften, men det kanske viktigaste är att öka flora och 
fauna i ett av Eksjö kommuns allra vackraste och intressantaste platser, Sjöängen, 
öster om Itolv, i Eksjö. Förslagsställaren framför att under hösten 2021 håller 
kommunen på att öppna upp den mycket vackra och gamla Ekskogen som ligger 
vid Sjöängen, väster om Hunsnäsen. Ekskogen är flera hundra år gammal och 
hyser såväl intressanta växter, insekter som fåglar. Problemet är att området 
snabbt buskas igen, främst på grund av hassel.  
 
Förslaget är att hägna in ett område om cirka 2 hektar i 3 till 4 delar, för betande 
djur, företrädesvis kor (köttdjur) eller får. Detta sker under sommarhalvåret och 
kan då med fördel ansvaras av ett antal ungdomar med ett så kallat feriejobb. 
Denna åtgärd kommer gynna markfloran avsevärt där lågväxande örter ges 
möjlighet att överleva, vilket i sin tur gynnar insekter, fjärilar och fåglar, och detta 
område har möjlighet att bli än mer uppskattat och unikt, en fantastisk skatt i 
Eksjö stad. Området har också stora möjligheter att intressera många av stadens 
turister som besöker Eksjö under sommarhalvåret, och bli en härlig oas där man 
kan vistas med ett antal trevliga sittplatser, som vi Eksjöbor kan bli ännu mer 
stolta över, framför förslagsställaren.  

Av tjänsteskrivelsen daterad 2022-03-03, framgår bland annat följande:  
All kommunalt ägd jordbruksmark arrenderas ut till lantbrukare för ändamål 
såsom bete, åker och vall. Aktuellt område i Sjöängen ligger inom detaljplanerat 
område för allmän plats med ändamålet natur vilket innebär begränsningar i hur 
området får användas. Storleken på öppna ytor där gräs och örter kan frodas är 
för aktuellt område begränsat även efter de åtgärder som gjordes hösten 2021. 

Inhägnade betesmarker är generellt inte tillåtet inom användningen natur om det 
inte har angetts med egenskapsbestämmelse om utformning av allmän plats. Om 
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allmän plats ska användas för bete är det viktigt att säkra allmänhetens tillgång till 
området till exempel genom grind, färist eller liknande vilket innebär att 
djurhållning inte behöver uteslutas helt inom tätorterna. 

Kommunen har diskuterat möjligheten att bedriva till exempel fårbete i mindre 
skala inom tätorterna. Fokus i diskussionerna har främst avsett just fårbete då 
detta djurslag bedöms orsaka minst störningar med avseende på allergener för 
områden med tät bostadsbebyggelse som det i regel är inom detaljplanerat 
område. Eftersom kommunen inte innehar djur i egen regi och inte heller har 
förutsättningar att starta upp denna typ av verksamhet krävs att någon lantbrukare 
är intresserad av att bedriva bete på lämpliga områden i tätorterna. Vidare krävs 
att djurhållning kan genomföras rationellt och i enlighet med gällande 
djurhållningsregler och med hänsyn till boendemiljöer. Hittills har inget 
genomförbart upplägg eller samarbete med djurhållare uppkommit för de 
områden i tätorterna som har diskuterats. 

Eksjö kommun har tagit initiativ och genomfört projekt i enlighet med 
medborgarförslagets avsikt på andra områden utanför tätorterna, exempelvis i 
Borgmästarängen år 2018 och i före detta folkets park i Mariannelund år 2020. 
Båda dessa områden är öppna ekhagsmarker med mycket luckor som bedömts 
lämpliga för bete. I samarbete med lantbrukare där tidigare odlings- och 
beteslandskap vuxit igen har dessa återställts. Dessa åtgärder har dock skett i 
större skala med betesmarker på omkring 10 hektar och som har bättre 
förutsättningar att ordna med stängsel, vatten och daglig tillsyn i anslutning till 
befintliga lantbrukare. Åtgärden som utfördes 2021 i Sjöängen gjordes för att 
gynna ädellöv i området såsom just ek och hassel med få ljusluckor. I arbetet har 
Eksjö kommun samarbetat med Skogsstyrelsen kring något som kallas naturnära 
jobb, vilket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen. Åtgärder som avses utföras i framtiden görs för att fortsätta 
gynna de träd som har bevarats så de ska få möjlighet att växa och utvecklas. 

Sammanfattningsvis ser samhällsbyggnadssektorn positivt på medborgarförslaget 
och utesluter inte att området i Sjöängen eller andra lämpliga områden i tätorterna 
kan bli aktuellt att öppna upp för bete om rätt förutsättningar finns i samarbete 
med någon lantbrukare.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2022-03-03 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Medborgarförslag från Ove Gunnarsson 2021-11-04 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 98 Komplettera gång-cykelbana längs 
Hunsnäsens strövstig - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/289 

Beslut  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 att remittera rubricerat förslag till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-06-14. 

Magnus Bodenäs framför i medborgarförslag 2021-11-09 följande: 
Hunsnäsens strövstig, det så kallade Hunsnässpåret, är ett av Eksjös absolut mest 
populära och välanvända motionsspår. Dagligen använder många invånare den 
vackra och stadsnära slingan runt sjön för promenader, jogging, cykelturer och 
familjeutflykter med barnvagn. Under helgerna kan man vid milt väder räkna med 
att åtminstone ett hundratal fotgängare och cyklister använder Hunsnässpåret. 
Tyvärr löper strövstigen delvis längs väg 1030, på norrsidan av Hunsnäsen, och 
här saknas mellan Bänarp (vid kolonilotterna) och Eksjöholm helt gång- och 
cykelbana. På en sträcka av cirka 950 meter måste alltså fotgängare, barnvagnar 
och cyklister trängas med personbilar, traktorer och lastbilar. Just denna sträcka är 
väg 1030 dessutom tämligen snäv och har delvis skymd sikt, trots att den 
trafikeras av relativt tung trafik. 

Förslagsställaren framför att sammantaget är riskbilden för de invånare som 
använder den vackra strövstigen runt Hunsnäsen oacceptabel på denna delsträcka, 
och en allvarlig olycka är statistiskt sett bara en tidsfråga. 

Att satsa på att komplettera delsträckan längs väg 1030, det vill säga knappt 1 
kilometer, med gång- och cykelbana är högst angeläget anser förslagsställaren, och 
skulle ligga i linje med både kommunens ambition med tillgängliga motionsspår 
och friskvård, liksom det övergripande arbetet för att minimera dödsfall i trafiken. 
Förslagsställaren är övertygad om att strövstigen runt Hunsnäsen skulle användas 
i än högre grad om trafiksäkerheten ökade längs väg 1030. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2022-03-09, framgår 
bland annat följande: Eksjö kommun har i antagen gång- och cykelstrategi gjort en 
bedömning som ligger i linje med förslagsställarens förslag och menar att 
förbättringar för gående och cyklister runt Hunsnäsen är den önskvärda 
utvecklingen.  
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Förslaget kan förväntas skapa flera positiva effekter. Trafiksäkerheten ökar, det 
ökar attraktiviteten, det bidrar till folkhälsoarbetet och till positiva klimataspekter 
samt främjar barnperspektivet. 

De senaste åren har det gjorts försök av Eksjö kommun att lösa framkomligheten 
för att kunna bygga ut den kommunala cykelvägen som idag slutar i Bänarp utan 
framgång.  

Väg 1030 är en statlig väg vilket medför att kommunen inte har rådighet för att 
exempelvis bredda vägen eller bygga en cykelväg utmed vägen inom vägområdet. 
Utanför vägområdet kan kommunen bygga förutsatt att kommunen äger mark 
eller har rätt att anlägga gång- och cykelväg över privatmark. De förutsättningarna 
finns inte i dagsläget.  

I enlighet med Eksjö kommuns gång- och cykelstrategi har 
samhällsbyggnadssektorn ett fortsatt kontinuerligt uppdrag att arbeta för gång- 
och cykelfrämjande åtgärder runt Hunsnäsen.  

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att medborgarförslaget kan anses besvarat då 
kommunens antagna strategi och pågående arbete ligger i linje med 
medborgarförslagets intentioner om att skapa en trygg, säker och attraktiv gång- 
och cykelväg runt hela Hunsnäsen.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggandschef Mikael Wärnbring, 2022-03-09 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Medborgarförslag från Magnus Bodenäs, 2021-11-09 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 

43



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 99 Trafiksituationen vid Justeliusgatan, 
Husargatan och Broarpsvägen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/299 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget avseende Justeliusgatan besvarat i väntan på 
ytterligare utredning kring enkelriktning, 
 
att anse medborgarförslaget avseende Husargatan besvarat då åtgärder i linje med 
förslaget genomförs under 2022, samt 
 
att bifalla medborgarförslaget avseende att få till stånd en säkrare passage över 
Broarpsvägen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 att remittera redovisat förslag till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-06-14. 
 
I rubricerat medborgarförslag framförs förslag om trafiksituationen vid 
Justeliusgatan, Husargatan och Broarpsvägen i Eksjö. Förslagsställaren föreslår 
åtgärder enligt nedan: 
 
Justeliusgatan: Gör gatan enkelriktad från korsningen vid Solbergavägen och till 
Dackestigen. Som det nu är så är halva gatan blockerad av parkerade bilar av de 
som bor i hyreshusen. Ett större fordon, exempelvis brandbil med stege, lär ha 
svårt att komma fram och ett möte mellan två bilar är helt otänkbart. Vid möte 
mellan bil och cykel måste cyklisten ta sig upp på trottoaren för att inte riskera 
skrapa lacken på mötande bil.   
 
Husargatan: Gör parkeringsförbud på ena sidan av Husargatan. Nu parkeras det 
på båda sidor och det är samma sak där som på Justeliusgatan, utryckningsfordon 
av större storlek kommer inte fram och inga möten kan ske.   
 
Broarpsvägen: Återupprätta övergångsstället över Broarpsvägen mellan 
Sjöstedtsgatan och cykelvägen vid Nannylund. Behovet har alltid funnits, men 
någon trafikingenjör ansåg att det inte skulle finnas. Vi som bor i exempelvis 
Grevhagen och Bykvarnsområdet och ska ta oss till busshållplatsen mot Nässjö 
riskerar livet varje gång vi ska gå över Broarpsvägen. Med tanke på att det 
dessutom har etablerats flera verksamheter, lägenheter har byggts och ett 
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"köpcentra" (Dollarestore och Jem & Fix) har uppstått i Nannylundsområdet, så 
har givetvis behovet av övergångsställe ökat. Avfasningarna finns kvar sedan 
övergångsstället fanns, så det kan inte vara några större kostnader att måla linjer 
och sätta upp skyltar, menar förslagsställaren.  
 
Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2022-03-13 framgår 
bland annat följande:  
 
Justeliusgatan: Gatan är trång idag. Körbanan är 6 meter bred. Bostadshusen på 
Justeliusgatan rymmer inte tillräckligt med parkeringar för hyresgästerna. Därav 
måste hyresgästerna parkera sina bilar på gatan. Tänkbara åtgärder är 
begränsningar av gatuparkeringen eller enkelriktning. Enkelriktning innebär dock 
en begränsning även för cyklister enligt trafikförordningen. Då det inte finns 
någon cykelväg och det inte finns utrymme såvida inte en kombination av 
enkelriktning och stark begränsning av gatuparkeringen införs riskerar 
cykeltrafiken bli lidande. Med tanke på närheten till Norrtullskolan samt vidare 
målpunkter mot centrum bör denna aspekt få hög prioritet. Att enkelrikta gator 
kan få flera positiva effekter men även negativa konsekvenser. 
Samhällsbyggnadssektorn anser att frågan behöver utredas ytterligarare innan en 
heltäckande bedömning av åtgärdens konsekvenser kan presenteras.  
 
Husargatan: Eksjö kommun kommer under 2022 att bredda trottoaren på norra 
sidan av vägen och på så sätt skapa en cykelväg utmed Husargatan. Till följd av 
den åtgärden försvinner gatuparkeringen på norra sidan av vägen.    
 
Broarpsvägen: Att återupprätta ett övergångsställe alternativt en gångpassage med 
en högre trafiksäkerhetsnivå än den nuvarande bedöms angelägen. Broarpsvägen 
som är en delsträcka av riksväg 40 är en statlig väg vilken Trafikverket är 
huvudman för. Eksjö kommun har inte möjlighet att på eget bevåg genomföra en 
åtgärd men kan ta initiativ för att påverka Trafikverket att själva eller tillsammans 
med Eksjö kommun få till stånd en förbättringsåtgärd.   
 
Förutom att det finns busshållplatser på båda sidorna om vägen, att vägsträckan 
idag skapar en barriäreffekt för boende vilket leder till långa omvägar alternativt 
chansartade passager över vägen för allmänheten mot olika målpunkter som 
förslagsställaren beskrivit så pågår en utveckling av hela Nannylundsområdet. 
Utvecklingen kan på sikt förväntas medför en stor ökning av rörelser i området. 
Ett större användande av busshållplatserna samt allmänna kommunikationer i 
nordsydlig riktning exempelvis mellan Nannylundsområdet och Grevhagsskolan. 
 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2022-03-16 att ge 
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att utreda frågan om enkelriktning på 
Justeliusgatan. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-03-13 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Medborgarförslag 2021-11-10 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 100 Mark i Eksjö stads närområde används 
för byggnation av bostäder och inte för  
industriverksamhet- medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2022/53 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

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 de 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 
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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).  

För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och 
inlärningsproblem vid exponering av buller i hemmet eller i skolmiljö 
(Naturvårdsverket, 2022).   

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 202-03-24 
Medborgarförslag och skrivelse från Lennart Christensson 2022-02-24 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 101 Cykelväg mellan Ingatorp och 
Mariannelund - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2022/52 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

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. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Medborgarförslag från Linda Boelee, 2022-02-23 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 102 Hjälp vår skolgård att bli bättre - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2022/55 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till barn- och utbildningsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Barnen på Hultskolan genom Johanna Johansson framför i medborgarförslag 
2022-02-22 följande. 

Vi hör av oss på grund av att vi är trötta på vår bortprioriterade skolgård. Vi har 
få ställen att leka på och det bjuder inte in till lek. Vissa av våra saker på gården är 
till och med trasiga och farliga att använda. Vi behöver en förändring. Vårt förslag 
är att vi tillsammans med kommunen planerar och hjälps åt för att få en rolig och 
inspirerande skolgård, med exempelvis en fungerande fotbollsplan med jämn 
mark, kanske en hinderbana med mera. 

Vi vuxna tänker så här att när det finns möjlighet till lek (inte bara styrd lek av oss 
vuxna) så minskar bråk och förstörelser av våra leksaker som köps in. Det har vi 
haft stora problem med och vi tror att det kan ändras. 

Besök har gjorts på flera skolor runt omkring och sett hur kul man har det på 
andra skolgårdar. Man leker och hittar på saker på annat sätt när möjligheterna 
finns. Och det gläder oss! 

För någon vecka sedan försvann även det fina trädet från skolgården som hade 
almsjukan och där försvann även den enda möjligheten till skugga på sommaren. 
Vi har ganska mycket asfalt på skolgården och det blir oerhört varmt på 
sommaren. Barnen utsetts för onödig UV-strålning när det inte finns möjlighet till 
skugga på gården. 

Nu är det valår och förhoppningsvis prioriteras skolorna i Eksjö kommun. ÄVEN 
de på landsbygden som inte alltid har möjlighet att hyra en buss för att ta sig till en 
lekplats i Eksjö. Barn är det viktigaste vi har, de är vår framtid. De förtjänar en 
givande rast mellan lektionerna och en skolgård som lockar till lek och rörelse. 

Hoppas att kommunen tänker som oss och kan hjälpa till för att barnen ska kunna 
leka. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24  
Medborgarförslag från Hultskolan genom Johanna Johansson 2022-02-22 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Ks § 103 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, 
Eksjö - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2022/31 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2022-02-07 följande. 

Skyddsräcket vid Norrebo 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 tim. 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. 

Med detta förslag vinner man 

o att gående över Norrebro slussas att använda nuvarande körbana och 
därmed kommer längre från det låga skyddsräcket. 

o att gående omedelbart söder om Norrebro kan vistas i detta område fritt 
från fordonstrafik. 

o att gående på Arendt Byggmästares gata där trottoar saknas, kan vistas där 
utan fordonstrafik. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 104 Vattenklosett till Herrgårdsparken, 
Mariannelund - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2022/27 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Ewa-Lena Hangren framför i medborgarförslag 2022-02-07 följande; 

En vattenklosett föreslås installeras i Herrgårdsparken i Mariannelund. Eftersom 
flera evenemang anordnas i Herrgårdsparken varje år, är en toalett mycket 
efterfrågad. Dels är det långt till närmsta toalett, dels är det ganska otrevligt när 
folk sitter bakom buskarna och uträttar sina behov. Det både luktar illa och ser illa 
ut. Det är hög tid att en toalett installeras. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Medborgarförslag från Ewa-Lena Hangren 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 105 Extern hjälp för analys av sociala 
sektorns problem - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2022/16 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till socialberedningen med 
återredovisning till kommunstyrelsen. 

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.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Medborgarförslag från Per Ihse, 2022-01-17 
      

Utdrag:  
Per Ihse 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 106 Ansök om fler ljudanläggningar för VMA 
- motion 
Dnr KLK 2022/32 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-09-29.   

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin och Maria Österberg framför i 
motion 2022-03-23 följande.  

I Sverige finns ett system för att nå ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, 
förkortat VMA. VMA sänds bland annat ut via radio och tv för att snabbt varna 
människor om att något allvarligt har hänt (eller är nära förestående) som hotar 
liv, hälsa, egendom eller miljö. Att sända ut ett VMA kan begäras av flera olika 
myndigheter och funktioner - Räddningstjänst, polismyndighet, smittskyddsläkare 
och Försvarsmakten med flera.  

En del i VMA-systemet är de ljudanläggningar som finns utomhus runt om i 
Sverige, i folkmun ofta kallade ”hesa Fredrik”. Dessa används för att snabbt 
kunna meddela ett VMA vid exempelvis bränder och olyckor men även i syfte att 
varna befolkningen för omedelbar krigsfara/luftangrepp.  

Med hänsyn till den senaste tidens händelser i omvärlden och det kraftigt 
försämrade säkerhetspolitiska läget har många frågor inom totalförsvar och civilt 
försvar, med rätta, fått stort fokus i den allmänna debatten. En av frågorna där 
diskussionen den senaste tiden har intensifierats är att flera kommuner idag helt 
saknar ljudanläggning för VMA.  

I vår kommun finns det idag 16 aktiva ljudanläggningar för VMA men samtliga 
dessa är belägna i centralorten Eksjö. Vi tycker att det på sikt borde sättas upp 
ljudanläggningar för VMA i fler av kommunens tätorter.   

Som nämns ovan har ljudanläggningarna flera användningsområden och risken 
för bränder, olyckor med mera finns överallt i samhället. Då riksväg 40 och 
järnvägen sträcker sig genom hela kommunen finns det troligen anledningen att 
anta att det också genom detta kan finnas en ökad risk för olyckor av sådan typ 
som gör att ett VMA kan vara nödvändigt att sända ut.  

Metoderna för att meddela VMA till befolkningen har också utvecklats med bland 
annat SMS och fler funktioner kan säkert tänkas tillkomma i framtiden.  
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Dock kvarstår faktum att om andra delar av viktig infrastruktur i samhället är 
utsatt för sabotage eller av annan anledning inte fungerar så är ljudanläggningarna 
ett effektivt sätt att snabbt nå stora delar av befolkningen.  

Utifrån ovanstående yrkar motionärerna  

att Eksjö kommun hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
ansöker om att få fler ljudanläggningar för VMA inom kommunen. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Motion från Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin och Maria Österberg 
2022-03-23 
      

Utdrag:  
Kansliavelningen 
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Ks § 107 Val av ersättare till ledningsutskottet 
efter Bo Ljung (KD) 
Dnr KLK 2022/26 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till ersättare i ledningsutskottet efter Bo Ljung (KD) utse Mattias Ingeson 
(KD) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-02-24 avsägelse från Bo Ljung (KD) som 
ersättare i ledningsutskottet. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Bo Ljung 
      

Utdrag:  
Mattias Ingeson  
HR-avdelningen 
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Ks § 108 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Grundskolans samverkansprotokoll 2022-02-22 
Gymnasieskolans samverkansgrupp 2022-02-21 
Sociala sektorns samverkansprotokoll 2022-01-25 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2022-03-03  
Kommunala funktionshinderrådet 2022-02-17 
Gymnasieskolans samverkansgrupp 2022-03-03 
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-03-10 
Uppföljning av beslut rörande satsningar inom äldreområdet 
Överenskommelse mellan Eksjö kommun och Patrik Hedström 2022-03-14 
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Ks § 109 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2022-03-15 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 10 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
upphandlare och upphandlingssamordnare, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-03-16 
Underlag från kommunledningskontoret 
      

 

59



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 110 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-03-06 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-03-06 
Socialberedningens protokoll 2022-03-06 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-06 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-03-06 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-03-06 
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Ks § 111 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från de helägda bolagen; 
Eksjö Energi AB 2022-02-10  
Eksjö Elnät AB 2022-02-10  
Eksjö Energi Elit AB 2022-02-10  
Eksjöbostäder AB 2022-02-07, 2022-03-03   
Eksjö Kommunfastigheter AB 2022-03-03   
AB Eksjö Industribyggnader 2022-02-08  
Skruven Fastighetsbolag AB 2022-02-08  
MA Industrifastigheter AB 2022-02-08 
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