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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-17

Sammanträde med Samhällsbyggnadsberedningen

Plats och tid Sammanträdesrum Kf-salen kl. 08.30-10.30

Beslutande
Ledamöter Anders Gustafsson (M) ordförande

Karin Eriksson (C) förste vice ordförande
Bertil Granman (S) andre vice ordförande
Johan Starck (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Urban Svensson (SD)

Tjänstgörande ersättare  Lars Jansson (M) tjänstgörande ersättare för Ronnie Gustafsson 
(M), deltagande via videolänk

Övriga närvarande 
Ersättare Sven-Olof Lindahl (L) ej tjänstgörande ersättare, Eva Ekenberg 

(MP) ej tjänstgörande ersättare, Alf Nordell (S) ej tjänstgörande 
ersättare, Gunnar Svensson (KD) ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän
Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef,
Anna Josephson, planarkitekt, § 55, Lise Rundén, sektorsekonom, § 56.
 
 

Utses att justera Urban Svensson (SD)
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och tid

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

Maria Axelsson

Ordförande   ………………………………………..……
Anders Gustafsson (M)
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Urban Svensson (SD)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-09-17

Förvaringsplats 
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn

Datum då anslag 2020-09-23 Datum då anslag 2020-10-16
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Maria Axelsson
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Upprop

Val av justerare

§ 53 Godkännande av föredragningslista 4

§ 54 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag 2020/42 5 
- 
7

§ 55 Detaljplan Bykvarn 1:2, Nannylundsområdet 8 
- 
9

§ 56 Delårsrapport per 2020-08-31 samhällsbyggnadssektorn 2020/41 10 
- 
12

§ 57 Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar 
samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet 2021 i Jönköpings län - information

2020/70 13 
- 
14

§ 58 Byte av bro mot Höglandssjukhuset - information 2020/109 15 
- 
16

§ 59 Lekplatsutredning - information 2020/110 17

§ 60 Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län - yttrande 2020/115 18 
- 
19
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SbB § 53 Godkännande av föredragningslista
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar

att godkänna föredragningslistan enligt föregående sida med tillägget av extra-
ärendet ”Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län – yttrande”, 
dnr: Sbn 2020/115.
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SbB § 54 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - 
medborgarförslag
Dnr Sbn 2020/42

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 57, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
fullmäktige senast 2020-09-24.

Förslagsställaren framför önskemål om att kommunen styckar av en del av 
kommunens mark i tätort för en hundrastgård, exempelvis en del av Vildparken, 
alternativt att använda den del av gräsplanen mellan Reningsverket och Bykvarn i 
Eksjö, som redan är stängslad. Vidare önskar förslagsställaren att förutom en 
gräsplan, där hundarna kan springa fritt, vore det bra om det kunde installeras 
fasta agilityövningar, till exempel gungbräda, ramp, slalombana och hopphinder 
och gärna bänkar där hussar och mattar kan slå sig ner.

Utredning
Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27, 2013-10-31, 2015-06-16 samt 2019-
05-23 att avslå medborgarförslag om att i kommunens regi anlägga en 
hundrastgård. Anledningar som angavs var bland annat att grannar motsatte sig en 
hundrastgård, samt att alternativen bedömdes bli för kostsamma. Vidare finns 
goda möjligheter att vistas i skog och natur i direkt anslutning till tätorten. Efter 
kommunfullmäktige har återremitterat förslaget har vidare utredning i frågan 
skett. 

Lokalisering
Syftet med en hundrastgård är primärt att skapa en socialmötesplats och därför 
har centrala lokaliseringar bedömts som bäst lämpade. Platserna som anses 
möjliga ligger i även i anslutning till naturliga promenadstråk i staden. Vidare har 
platserna bedömts utifrån störningsrisk och placering bör inte ske i direkt 
anslutning till bostäder. 
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Möjliga platser redovisas på karta nedan.

Investeringskostnader
Kostnaden för att skapa en hundrastgård är givetvis direkt kopplat till storlek och 
innehåll. Den enskilt största delen är avgränsning som lämpligen görs med någon 
form av staket och utformningen bör göras varsamt utifrån var den lokaliseras. 
Belysning, papperskorgar, latrintunna, bänkar, eventuella tillbehör för hundarnas 
skull samt eventuellt vattentillgång bör finnas för att hundrastgården ska fungera 
väl och vara inbjudande. Oavsett investeringskostnaden så är det sannolikt bättre 
att satsa på en ordentlig och genomtänkt anläggning som är väl anpassad till 
nuvarande förutsättningar att ta hand om och sköta området. Kostnaden för 
byggandet av en hundrastgård bedöms kunna inrymmas i investeringsbudgeten 
2021 vid omprioritering av åtgärder. Investeringskostnaden bedöms därför inte 
som ett hinder för att genomföra åtgärden. Kostnaden för en hundrastgård 
inramad med staket, någon parkbänk, papperskorg och latrintunna samt 
kompletterande belysning bedöms uppgå till cirka 100 tkr. Övriga tillägg har 
samhällsbyggnadssektorn inte tittat på i detta läge.

Driftkostnader 
Driftkostnader består i skötsel av gräsyta, trimning vid staket, sop- och 
latrintömning med mera. Sammantaget bedöms ett driftbehov till cirka tre timmar 
per vecka beroende på hur väl användarna tar hand om området och följer 
uppsatta förhållningsregler. Nuvarande driftorganisation har idag uppenbara 
svårigheter att utifrån nuvarande tilldelade resurser utföra de ordinarie uppgifterna 
i kommunens orter. Att lägga till ytterligare åtaganden riskerar att påverka den 
allmänna skötseln ytterligare. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att Eksjö 
kommun bör fokusera på åtgärder som i första hand minskar skötselåtagandena så 
att det grundläggande skötselbehovet uppfylls innan denna typ av trevnadstillägg 
övervägs.
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-01-19
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-20, § 30
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03, § 55 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-16

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
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SbB § 55 Detaljplan Bykvarn 1:2, 
Nannylundsområdet
Dnr 2015-000430 

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar

att godkänna granskningsutlåtandet.

Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplanen för Bykvarn 1:2, Nannylundsområdet. 

Ärendebeskrivning 
Området Nannylund ligger cirka 800 meter från Eksjö centrum (fågelvägen). 

Planprocessen för Nannylundsområdet har föregåtts av ett planprogram som togs 
fram 2016. Detaljplanen görs i linje med intentionerna i nu gällande översiktsplan 
från 2013, men har bedömts vara av intresse för allmänheten och handläggs 
därför med utökat planförfarande. 

En ny detaljplan upprättas för Nannylundsområdet i syfte att skapa ett område 
med bladade funktioner och blandade former av bostäder. Nannylunsområdet 
planläggs för att bli en ny stadsdel inom Eksjö tätort. Planen innebär en förtätning 
av området med främst bostäder men möjliggör även för service och 
kommersiella verksamheter. 

Planområdet är cirka 9 hektar stort. Delar av området är bebyggt idag men det 
finns även större öppna ytor som genom den nya detaljplanen ges större 
byggrätter. Området har en variation i tillåten byggnadshöjd och ges en bred och 
flexibel användning för att möjliggöra både bostäder och andra funktioner. 

Synpunkter som inkommit under granskningen besvaras i granskningsutlåtandet. 
Efter granskningen görs inga väsentliga förändringar av planförslaget och det 
föreslås därför gå vidare till ett antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08
Granskningsutlåtande, 2020-09-17
Plankarta, antagandehandling, upprättad 2020-01-31, rev 2020-09-17
Plan- och genomförandebeskrivning, antagandehandling, 2020-09-17
Undersökning om betydande miljöpåverkan, bilaga 1, 2019-09-16
Beskrivning av naturmiljö, bilaga 2
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Illustrationsbilaga, bilaga 3
Skuggstudie, bilaga 4
Bullerstudie, bilaga 5

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Akten
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SbB § 56 Delårsrapport per 2020-08-31 
samhällsbyggnadssektorn
Dnr Sbn 2020/41

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse 
mot helårsbudgeten med 0,02 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget 
med 0 procent,

att notera att åtgärder kommer vidtas per verksamhet beskrivna utifrån 
tjänsteskrivelsen, samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall efter augusti månad är 29 005 tkr, vilket motsvarar 67 procent 
av helårsbudgeten vilket är lika med riktpunkten. Sektorns helårsprognos för 
driften är 43 084 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 20 tkr. 

- Sektorsövergripande prognostiserar en positiv avvikelse med 266 tkr 
motsvarande 9 procent av budget.

- Mätverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 200 tkr 
motsvarande 11 procent av budget.

- Exploateringsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 206 
tkr motsvarande 12 procent av budget. 

- Skogen prognostiserar ingen avvikelse.

- Fastighetsförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse.

- Miljö- och hälsoskyddsverksamheten samt serveringstillstånd med mera 
prognostiserar en positiv avvikelse med 59 tkr motsvarande 2 procent av 
budget.

- Trafikverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 6 tkr vilket 
motsvarar budget.
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- Övergripande planering och kommunikationer prognostiserar en negativ 
avvikelse med 25 tkr motsvarande 1 procent mot budget.

- Gator och vägar prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

- Parker och lekplatser prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 
140 tkr motsvarande 2 procent.

- Plan- och byggverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot 
budget med 192 tkr motsvarande 11 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter augusti månad är 4 651 tkr, vilket motsvarar 18 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 18 223 
tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 7 619 tkr.

Utredning 
Sektorsövergripande
Prognos: +266 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9 procent. 
Avvikelsen beror på att övergripande budgeterade medel för konsulter medvetet 
inte förbrukas i sin helhet för att täcka upp underskott inom andra verksamheter. 

Mätverksamheten
Prognos: -200 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11 procent. 
Avvikelsen beror på sämre intäkter för mättjänster under 2020 som har samband 
med införande av nytt kartsystem. Åtgärder för bättre resultat: 
Minskade intäkterna kompenseras genom sänkt ambitionsnivå inom 
exploateringsverksamheten under året.

Exploateringsverksamheten
Prognos: +206 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 12 
procent. 
Avvikelsen beror på sänkt ambitionsnivå med anledning av minskade intäkter med 
anledning av införande av nytt kartsystem inom mätningsverksamheten under 
2020.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten
Prognos: +59 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2 procent.
Avvikelsen beror dels på mindre personalkostnader men samtidigt mindre intäkter 
med anledning av pågående Coronapandemi och hänsyn till näringslivets 
situation. Detta innebär bland annat att planerade tillsynsprojekt delvis flyttas 
fram till hösten 2020 och våren 2021 vilket innebär mindre tillsynsintäkter.
Åtgärder för bättre resultat:
Verksamhetens budget har kommit i obalans på grund av Coronapandemin. 
Budgeterade intäkter skjuts delvis fram till 2021. För att mildra underskottet 
kommer arbeta med att färdigställa tidigare påbörjade tillstånds- och 
anmälningsärenden samt att deldebitera tillsynsärenden som sträcker sig över flera 
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år som till exempel ärenden inom förorenade områden. Sträng återhållsamhet 
kommer råda vad avser inköp, kurser och resor med mera. 

Trafikverksamheten
Prognos: +6 tkr vilket motsvarar budget.

Övergripande planering och kommunikationer
Prognos: - 25 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1 procent.
Kostnader för hyra av stationshuset som avser kvartal 4 år 2019 har bokförts 
2020.

Parker och lekplatser
Prognos: -140 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2 procent
Kapitalkostnaderna för parkens fordon överskrider budget med cirka 140 tkr. 
Inom parken i övrigt finns inga indikationer på att budgeten inte kan hållas. 
Verksamheten är dock hårt begränsad av rådande budgetläge.

Plan- och byggverksamhet
Prognos: -192 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11 procent. 
Avvikelsen beror bland annat på en förlust för tidigare fordran på bygglovsavgift 
som inte har kommit in samt ökade kostnader för byte av server. Bedömningen är 
samtidigt att bygglovintäkterna kommer att överskrida budgeterat belopp på cirka 
100 tkr. Åtgärder för bättre resultat:
Genom sträng återhållsamhet bland annat beträffande anlitande av konsulter, 
resor och kurser är målet att uppnå ett bättre resultat.

Investeringsbudget 
Samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget är 25 842 tkr inklusive överföring 
från 2019. Sektorns investeringsutfall efter augusti månad är 4 651 tkr. Sektorns 
helårsprognos för investeringarna är 18 223 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 7 619 tkr.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Delårsrapport, 2020-09-11
Ekonomitabell, 2020-09-11

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Ekonom
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SbB § 57 Statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för 
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det 
kommunala vägnätet 2021 i Jönköpings län - 
information
Dnr Sbn 2020/70

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar

att godkänna föreslagna objekt för ansökan om statlig medfinansiering.

Ärendebeskrivning 
Trafikverket inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig 
medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för 
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunalt vägnät år 2021. Statlig 
medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med högst 50 procent. Statlig 
medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till 
Trafikverket senast 1 december 2021. Detta datum är viktigt för att Trafikverket 
ska ha möjlighet att besluta om och genomföra utbetalning av beviljat belopp 
senast den 31 december 2021. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks 
måste därför vara tillräckligt förberedda i den kommunala planeringen. 

Eksjö kommun har tidigare sökt medfinansiering genom denna förordning och 
fått del av medel. Senaste för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Breviksvägen 
som genomförts under 2020. 

Utredning
För att bedöma lämpliga objekt att söka för används Eksjö kommun gång- och 
cykelplan samt underlag från tidigare dialogen med allmänheten och i synnerhet 
dialog med skolelever som genomfördes i samband med att gång- och cykelplanen 
genomfördes. Det finns även tidigare medborgarförslag och allmänna synpunkter 
att tillgå för bedömningen. Samtliga objekt som föreslås inryms i 2021 års 
investeringsbudget.

Samhällsbyggnadssektorn har lokaliserat tre objekt lämpliga att söka statlig 
medfinans för:

1. Utökat antal cykelparkeringar vid resecentrum med högre kvalité
i syfte att få fler att cykla samt nyttja kollektivtrafiken bedöms ett behov av 
att utöka antalet cykelparkering runt resecentrum. Nya cykelparkeringar 
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bör vara under tak och en enklare servicestation föreslås även i området.

2. Tillägg av gång- och cykelbana på Surbrunnsgatan. Surbrunnsgatan nyttjas 
i hög utsträckning för studiependling mot Grevhagsskolan såväl som 
arbetspendling mot östra industriområdet. Tillägget avser att komplettera 
de delar som saknar cykelväg från korsningen Surbrunnsgatan-
Vetlandavägen-Grevgatan till korsningen Surbrunnsgatan-Östra 
Ringvägen. Åtgärden omfattar även en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i 
korsningen Surbrunnsgatan-Östra Ringvägen.

3. Förbättrad tillgänglighet till busshållplatsen utmed riksväg 40 i Hult.
Busshållplatsen på norra sidan av riksväg 40 i Hult har ingen 
tillfredställande tillfartsväg. Busslinje 325 går inte längre genom Hult utan 
Hultborna förväntas ta sig ut till riksvägen där busshållplatserna finns. 
Åtgärdsförslaget innebär att förbättra tillfartsvägen i en ny genare 
sträckning med bättre underlag och belysning till den norra 
busshållplatsen samt komplettera med cykelparkering. En utmaning på 
platsen är att skapa ett naturligt rörelsemönster där resenärer använder 
den befintliga gång- och cykeltunneln och inte genar över vägen. Därför 
föreslås cykelparkeringen placeras så nära tunneln det går innan det blir 
för brant att ta sig mot busshållplatsen. Då Eksjö kommun inte är 
markägare har diskussion förts med markägaren som är positiv till 
åtgärden. Innan åtgärd ska avtal tecknas. Ytterligare så har bilparkering i 
området diskuterats för att skapa en så kallad omstigningspunkt. Möjligen 
kan även en sådan åtgärd inrymmas i ansökan.

Beslutsunderlag 
Trafikverket, Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö- och trafiksäkerhet 
på det kommunala vägnätet 2021 i Jönköpings län, 2020-05-08
Tjänsteskrivelse, 2020-09-16

Utdrag: 
Akten
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SbB § 58 Byte av bro mot Höglandssjukhuset - 
information
Dnr Sbn 2020/109

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Den 29 april 2020 genomfördes den senaste inspektionen av bron mot 
Höglandssjukhuset i Eksjö. Inspektionen är en uppföljning av en tidigare 
inspektion utförd 2014. Syftet med inspektionen är också att få statusen på bron 
fastställd inför den planerade ombyggnaden av gång- och cykelstråket som 
sträcker sig från sjukhuset till Stora Torget. Ombyggnaden omfattar nya 
beläggningar av stenmaterial, planteringar med mera vilket kan påverka 
belastningen på bron. Syftet med inspektionen är att upptäcka och bedöma brister 
som kan påverka konstruktionens funktion eller trafiksäkerheten inom en 
tioårsperiod samt också att upptäcka brister som, om de inte åtgärdas inom 
tidsperioden för aktuell tillståndsklass (TK), kan leda till förhöjda 
förvaltningskostnader.

Sammantaget bedöms statusen på bron vara att konstruktionen uppnått sin 
ekonomiska livslängd. Kostnaden för omfattande betongreparationer förlänger 
inte konstruktionens livslängd i tillräckligt hög grad jämfört med att ersätta den 
med en ny konstruktion med en livslängd på minst 80 år. 
Förutom betongskador förekommer kraftiga sättningar i omgivande mark i 
anslutning till landfästet på östra sidan.

Utredning
Vad gäller förslag till val av brotyp för ”Lasarettsbron ” över Eksjöån i Södra 
Kyrkogatans förlängning, så står valet mellan en tvärspänd limträbro eller en 
betongbro. Stålbro har inte varit aktuellt på grund av den omgivande miljön som 
har höga kulturvärden.

Beläggningen ska utföras med ytskikt av gatsten och granitplattor i likhet med 
anslutande gång- och cykelväg. Räcke ska i första hand bibehållas och restaureras 
eller i värsta fall utföras så likt befintligt som möjligt. Befintliga landfästen och 
stödmurar ska så långt möjligt bevaras även om de inte utnyttjas för en 
lastbärande funktion, vilket är nyckelfrågan avseende val av brotyp. En träbro 
ställer andra krav på landfäste, upplag och lager än vad en betongbro gör. En 
träbro har högre krav gällande åtkomlighet för rengöring, inspektion och 
möjlighet att lyfta bron för eventuellt lagerbyte och andra underhållsåtgärder 
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(regelbunden kontroll av spänning i spännstag till exempel) än vad som ställs för 
en betongbro. En betongbro kan utföras med integrerade landfästen på en enkel 
pålgrundläggning. Detta medför stora fördelar ur estetisk synvinkel då bron kan 
smälta in bra med befintliga stenkonstruktioner. I princip blir det bara 
kantbalkarna som är synliga och inga upplag med lager behöver utföras. Även 
utförandemässigt har betongbron fördelar då grundläggning och överbyggnad 
gjuts vid ett tillfälle. 

Kostnader
Priset per m2 bro är i stort det samma, 25-30 tkr/m2. Utifrån erfarenhet från 
andra kommuners kalkyler i ett 50-årsperspektiv har totalkostnaden vägt över till 
träbrons fördel, man slipper byta tätskikt och isolera om och klarar sig med 
rengöring, målning och enklare träunderhåll. Problemet är bara att just detta 
tenderar att inte bli av vilket förkortar livslängden vilket väger över till förmån för 
betongbron. Bron bedöms till en kostnad av cirka 1,8 mnkr och bedöms kunna 
inrymmas i nuvarande investeringsbudget inom anslaget för investering- och 
reinvestering av kommunens broar.

Förslag till utförande 
Sammantaget föreslår samhällsbyggnadssektorn en gångbro av betong med 
integrerade landfästen.

Fortsatt hantering
Samhällsbyggnadssektorn avser arbeta vidare med förslaget och återkomma till 
samhällsbyggnadsberedningen med utvecklad utformnings- och 
kostnadsbeskrivning.

Johan Starck (S) förespråkar en träbro då han anser att det skulle vara estetiskt 
tilltalande. Tommy Ingvarsson (C) instämmer.

Karin Eriksson (C) tillstyrker förslaget om betongbro. Urban Svensson (SD) 
instämmer.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Inspektionsrapport, 2020-04-29
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SbB § 59 Lekplatsutredning - information
Dnr Sbn 2020/110

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningenbeslutar

att notera informationen, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att återkomma med förslag på 
handlingsplan för hantering av kommunens lekplatser.

Ärendebeskrivning 
I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort 
och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter.

En utredning om kommunens lekplatser gjordes i augusti 2019 i syfte att göra en 
nulägesbeskrivning av de kommunala lekplatser som underlag till att utreda vidare 
gällande behov, lokalisering och prioritering.

Beslutsunderlag 
Lekplatser Eksjö kommun, utredning, 2019-08-29

Utdrag: 
Akten
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SbB § 60 Trafikförsörjningsprogram Region 
Kalmar län - yttrande
Dnr Sbn 2020/115

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har översänt remissen ”Trafikförsörjningsprogram 2021-2029 
för Region Kalmar län” för yttrande.

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som 
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafik-
myndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjnings-
program. 

Förbindelserna mellan Eksjö kommun och Kalmar län främjar idag huvudsakligen 
arbetspendling men även studie- och rekreationsrelaterad pendling. 
Förbindelserna mellan Eksjö kommuns orter och Vimmerby får idag anses goda 
med en välanvänd linje 325. Kopplingar till övriga orter i Kalmar län är svaga 
utifrån tillgängligheten med kollektivtrafik. 

Eksjö kommun understödjer Leaderföreningen Astrid Lindgrens Hembygd 
(ALH). ALH främjar och driver lokal utveckling i Högsby, Oskarshamn, 
Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Nässjö kommuner med visionen att bygden ska 
bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i. ALH:s mål är att stödja projekt som 
kan leda till hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Värt att framhålla 
är samverkan över region- och länsgränsen mellan Kalmar och Jönköping. De sex 
kommunerna hör naturligt ihop med gemensam struktur, geografi och nätverk. 
Det gäller inte minst kommunikationerna med järnvägen Nässjö-Oskarshamn och 
riksvägarna 40 och 47.

Det är positivt att trafikförsörjningsprogrammet tar upp ambitionshöjning kring 
hållplatsmiljöer för att öka attraktivitet, säkerhet och trygghet. 

Eksjö kommun anser det negativt att NOJ-banan (Nässjö-Oskarshamns järnväg) 
inte är omnämnd i trafikförsörjningsprogrammet. Även om det i det kortsiktiga 
perspektivet finns förutsättningar för en utökad busstrafik i det öst-västliga stråket 
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anser Eksjö kommun att persontrafik på järnvägen tydligare stärker 
målsättningarna i det positionspapper där det anges att kollektivtrafiken i 
Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor samt stärka 
deras samspel med sitt omland. Detta fungerar väl för kommunikationerna mellan 
tillväxtmotorerna Jönköping, Växjö och Kalmar. Däremot saknas det öst-/västliga 
perspektivet från Jönköping/Nässjö till Oskarshamn där positionspapperet 
lämnar hela nordöstra Småland utan regionöverskridande ambitioner. 
Eksjö kommun anser att trafiken på järnvägen Jönköping-Nässjö-Eksjö-
Hultsfred-Oskarshamn ska klassas som storregionalt stråk.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-14
Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2021-2029, daterad 
2020-05-13

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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