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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-02-23

Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-20.50 
Beslutande 

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

Tord du Rietz, kommundirektör 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, § 6   

 
Övriga Morten Lindh, kommunrevisionen 
 Olle Sjöberg, kommunrevisionen 
 
Utses att justera Lars Ugarph (M) och Elisabeth Werner (SD) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2023-03-02   Paragrafer 1-37 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………  
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Diana Laitinen Carlsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Lars Ugarph    Elisabeth Werner 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2023-02-23 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-03-02 Datum då anslag  2023-03-24 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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 Upprop   

 Justerare   

§ 1 Allmänhetens frågestund   

§ 2 Ansvar på vårdboenden - interpellation 2023/43  

§ 3 Välfungerande verksamhet utanför skoltid för ungdomar - 
interpellation 

2023/62  

§ 4 Fråga från Tommy Ingvarsson (C) 2023/69  

§ 5 Brottsofferjouren - information   

§ 6 Koncernövergripande omvärldsanalys 2022/240  

§ 7 Justerad höjning av elnätstariffen 2022/260  

§ 8 Kommunrevisionens arbetsordning 2023-2026 2023/19  

§ 9 Revisionsskrivelse - Granskning av samverkan inom 
hemsjukvården i Region Jönköpings län 

2023/56  

§ 10 Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänsterna 
vatten och avlopp Ingarpsbygden, VA 

2023/11  

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

§ 12 Bygdepremie - för närodlade idéer, motion 2023/31  

§ 13 Anordna De Gamlas Dag i Eksjö - motion 2023/7  

§ 14 Inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun - motion 2023/58  

§ 15 Översyn och revidering av snö- och halkbekämpningsplan - 
medborgarförslag 

2023/6  

§ 16 Överklagande - kommunalbesvär angående kommunfullmäktiges 
beslut 2022-11-24 

2022/263  

§ 17 Ägardirektiv 2024 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, 
Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader och 
Eksjö Energi AB 

2023/4  

§ 18 Ägardirektiv 2023, revidering - Eksjö Energi AB 2023/5  

§ 19 Verkställighet - medborgarförslag och motioner 2023/9  

§ 20 Kommunstyrelsens protokoll   

 Valärenden   

§ 21 Avsägelse av uppdrag - Christer Ljung (L) 2023/64  

§ 22 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Basel Sultan 
(M) 

2022/262  

§ 23 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i styrelsen för Eksjö Stadshus 
AB, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  
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§ 24 Val av 3 ledamöter och 3 suppleanter, vice ordförande i styrelsen 
för Eksjö Fordonsutbildning AB fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. 
bolagsstämma 2027 

2022/164  

§ 25 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i Stiftelsen Henrik och Signe 
Nilssons Donationsfond, 2023--2026 

2022/164  

§ 26 Val av 2 ledamöter i Stiftelsen Wilhelm och Emeli Teschs Minne 
2023--2026 

2022/164  

§ 27 Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i Stiftelsen Prosten och 
Prostinnan Svenssons Minnesfond 2023--2026 

2022/164  

§ 28 Val av 5 ledamöter och 4 ersättare i stiftelsen Tinnerstedtska 
fonden 

2022/164  

§ 29 Val av 5 ledamöter och 1 suppleant i styrelsen för Eksjö Energi Elit 
AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 
2027 

2022/164  

§ 30 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i Itolv AB 2022/164  

§ 31 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i Eksjö Fordonsutbildning 
AB 

2022/164  

§ 32 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i eksjö.nu 2022/164  

§ 33 Val av 1 lekmannarevisor i Stiftelser förvaltade av Eksjö kommun 2022/164  

§ 34 Val av 1 revisor och 1 ersättare i Stiftelsen Wilhelm och Emeli 
Teschs Minne 

2022/164  

§ 35 Val av 2 revisorer i Stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons 
Minnesfond 

2022/164  

§ 36 Val av 1 revisor och 1 ersättare i Stiftelsen Aschanska Gården 2022/164  

§ 37 Frukost i Eksjö kommuns skolor - motion 2023/42  
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Kf § 1 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 2 Ansvar på vårdboenden - interpellation 
Dnr KLK 2023/43 

Magnus Alm (L) framför i interpellation till socialnämndens ordförande 
följande.  

Vid senaste nöjdkundundersökning inom vården av gamla fick Eksjö kommun 
höga värden. Detta är ett förhållande som kontrasterar starkt mot den bild som 
getts i media och av enskilda som interpellanten mött. Det är sant att allt var inte 
bättre förr men att vissa saker är sämre nu.  
 
I den gamla långvården och på ålderdomshemmet fanns en avdelningssköterska 
respektive en ålderdomshemsföreståndarinna som hade järnkoll på vilka 
mediciner som skulle intas och hur kroppsfunktionerna sköttes, vilka som skulle 
ha specialkost och hur kosten skulle vara sönderdelad för att kunna intas. De båda 
gav instruktioner till hur personalen skulle vårda i största allmänhet. 

Det var mycket som var förmynderi för gamla människor då. Det ska vi vara 
tacksamma för att det är borta. Men är det så? Fortfarande finns det skyltar på 
hemmen med blomsterförbud, trots att den boende är fullt myndig och har rätt 
att bestämma i sitt boende.  
 
Socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M) lämnar följande 
svar.  

Finns det ansvariga arbetsledare på varje boende? 
Ja, på varje särskilt boende finns en enhetschef. 
  
Vet de boende vem den personen är? 
Information ges vid inflyttning till särskilt boende. 
  
Är det skyltat på enheten så att det framgår för boende och anhöriga var 
den som är ansvarig finns och vid problem kan vända sig till? 
Det finns angivet var enhetschef finns placerad. 
  
Har den personen överblick så att den som är blind eller döv eller har svårt 
att förstå vårdpersonalens språk, får den information som han eller hon har 
rätt till? 
Vid inflyttning ges information muntligt. Varje hyresgäst får en kontaktperson 
som också ger kontinuerlig information om förändringar. 
  
Vem är ansvarig för skyltar om blomsterförbud på enheten? 
Det är enhetschef som är ansvarig. 
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Kf § 3 Välfungerande verksamhet utanför skoltid 
för ungdomar - interpellation 
Dnr KLK 2023/62 

Vänsterpartiet genom Johan Ragnarsson framför i interpellation följande.  

Välfungerande verksamhet utanför skoltid för ungdomar är en viktig 
samhällsfunktion som främjar tillhörighet och psykisk hälsa. Många ungdomar får 
detta uppfyllt genom bland annat föreningsliv, medan andra önskar 
komplettera föreningsengagemanget med, eller inte riktigt hittar sin plats inom till 
exempel idrott och därför har behov av annan meningsfull fritid.  
 
Kommunfullmäktige har tagit del av en ungdoms funderingar och frågor avseende 
det för såväl Eksjö stad som Mariannelund.  
 
Då hyresavtalet avseende Spelverket nu har sagts upp önskas en lägesrapport över 
var frågan ligger just nu.  
 
Hur långt komna är planerna på en annan lokal för Spelverket, men även för 
ungdomsverksamheten i Mariannelund? 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Andreasson (S) lämnar följande 
svar.  

Utredning pågår gällande lokaler för kommunens alla verksamheter. Lokal för 
Öppen Ungdom är inte klart ännu. Målet är att kunna samlokalisera Öppen 
Ungdom med Ungdomslotsar, Öppenvården och Ungdomskoordinator för att 
kunna samarbeta ännu mer och skapa en mötesplats för Eksjös ungdomar. 
Området kring Prästängsskolan/Storegårds-området skulle vara bästa platsen, 
förhoppningen är att verksamheten kan bli där. Om inte ny lokal finns klar för 
Öppen Ungdomsverksamhet innan 2023-12-31 finns möjlighet att kvarstanna i 
Spelverket en tid.  
 
Klätterklubben, Kulturskolan och Teatertolvan har verksamhet i Spelverkets 
lokaler och behöver också därmed ny lokal inom närtid. Kulturskolan bedriver 
teater och drama och använder sig av Black-boxen på andra våningen för sin 
undervisning. 
 
Vad gäller Mariannelund är Öppen Ungdom i idrottshallen och skolans lokaler 1 
gång i veckan. Önskemål finns om egen lokal men inget är klart än. 
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Dialog förs med bland annat Emilkraften om en gemensam lokal/mötesplats i 
Mariannelund för alla invånare. Emilkraften har sökt pengar hos Leader Astrid 
Lindgrens Hembygd (ALH) för att tillsammans med Furulundsskolan göra en 
workshop med alla i årskurs 8.  
 
Om finansiering beviljas är tanken att anlita Placebrander, som gjorde en liknande 
workshop med cirka 70 invånare i Mariannelund den 15 november 2022. Tanken 
med detta är att inkludera ungdomarna i hur Mariannelund ska utvecklas i 
framtiden samt reda ut vad ungdomarna vill för att trivas och utvecklas. Vid en 
sådan workshop kommer tjänstepersoner och politiker bjudas in.  
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Kf § 4 Fråga från Tommy Ingvarsson (C) 
 
Tommy Ingvarsson (C) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) som besvarar frågorna nedan.  

Land Lantbruk (LRF:s medlemsorgan) har genomfört en enkät angående andelen 
svenska råvaror i den kommunala maten. 

Tyvärr saknades svar ifrån Eksjökommun, till skillnad ifrån huvuddelen av 
Sveriges kommuner.  

Tommy Ingvarssons frågor blir därför  

1. Varför svarade inte Eksjö kommun?  

Svar: Kommunen svarar alltid på enkäter från myndigheter och liknande 
organisationer. Enkäter från andra organisationer besvaras i den mån man har 
möjlighet.  

2. Hur många procent av den mat vi serverar har svenskt ursprung? 

Svar: Andelen råvaror med svenskt ursprung i gruppen animalier (mejeri, ost, ägg, 
kött, fågel) är för Eksjö kommun 88 procent 2022 (jämfört med 2017, då andelen 
var 66 procent. Siffran har sedan ökat varje år).  

OBS: Andelen råvaror med svenskt ursprung redovisas på gruppen animalier det 
vill säga mejeri, ost, ägg, kött, fågel. Det är för det mesta ursprung för gruppen 
animalier som efterfrågas. 

3. Arbetar kommunen aktivt för att byta ut råvaror mot svenska alternativ? 

Svar: Kommunen arbetar ständigt för att förbättra eller förändra utbudet vid 
upphandling genom att använda kravställningar, där fokus är att utöka andelen 
svenska råvaror i möjligaste mån.   

4. Har kommunen en strategi gällande svensk mat. 

Svar: Kommunens policydokument har, som alltid, varit utgångspunkt i 
upphandlingen för kommande avtalsperiod. Målsättningen har varit att behålla, 
men gärna öka andelen råvaror med svenskt ursprung. Framför allt på ost och 
beredd kyckling som legat något lägre i snitt. Utfallet för upphandlingen gällande 
2023-2027, som är i slutfasen, ser positivt ut.    

  

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Urklipp från måltidspolicyn:  

Måltidspolicyn 

Eksjö kommun ska bidra till minskad miljöpåverkan genom att servera måltider 
som i största möjliga mån bör vara tillagade av lokalproducerade råvaror. 
Matsvinnet ska fortsätta att minska. Produkters miljöpåverkan och beredskapsskäl 
ska vägas in i upphandlingar, inte minst offentliga upphandlingar. 

Miljösmarta måltider 

Miljösmarta måltider bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och de 
nationella miljömålen. Användandet av ekologiska och svenskproducerade 
livsmedel ökar. Valet av de ekologiska produkterna syftar till att minska påverkan 
på både miljö och människor. Frukt, grönsaker och rotfrukter köps in efter 
säsong. 

Eksjö kommun ska vid upphandling av livsmedel använda sig av följande 
prioriteringsordning: 

1.  Svenskt, och i möjligaste mån lokalproducerat 

2.  Svenskt och ekologiskt 

3.  Konventionellt 
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Kf § 5 Brottsofferjouren - information 
Vid dagens sammanträde informerar Siv Blom och Inger Rutenskiöld om 
Brottsofferjourens verksamhet.   

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder personligt, empatiskt, 
medmänskligt och kostnadsfritt stöd för att ge kraft till brottsutsatta, vittnen och 
anhöriga.  

Brottsofferjouren består av cirka 65 lokala brottsofferjourer runt om i landet med 
stödpersoner och vittnesstöd. Man erbjuder en nationell telefonlinje, 
brottsofferstöd och vittnesstöd av ideella stödjare. Arbetet leds av anställda 
samordnare.  

Brottsofferjouren ska erbjuda stöd till alla brottsutsatta, men även till vittnen och 
anhöriga. Stödinsatserna ska utgå från den enskildes behov och ske i form av 
information, stöd via telefon och personligt möte, samt kontakter via e-post eller 
sms.  

Brottsoffers rätt till stöd regleras bland annat i en FN-deklaration från 1985. 

Brottsofferjouren samverkar med både kommuner och polis, vilket regleras i både 
socialtjänstlagen och förundersökningskungörelsen.  

Den lokala brottsofferjouren i Jönköpings län innefattar Aneby, Eksjö, Habo, 
Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Samarbete 
sker även med Brottsofferjouren Småland West, där Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo kommuner ingår. Ett samgående med Småland West planeras till 
halvårsskiftet 2023.  

Brottsofferjourens vittnesstöd finns i Jönköpings län vid Hovrätten och 
Tingsrätten i Jönköping, samt vid Tingsrätten i Eksjö.  

Som vittnesstöd ger man stöd och information till målsägande, vittnen och 
anhöriga.  

Brottsofferjouren finansieras genom verksamhetsbidrag från kommunerna, 
regionen och Brottsoffermyndigheten. Eksjö kommun lämnade för 2021 1 krona 
per invånare i bidrag till Brottsofferjouren. 
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Kf § 6 Koncernövergripande omvärldsanalys 
Dnr KLK 2022/240 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera information. 

Ärendebeskrivning  
I policyn för styrning och ledning framgår att kommunen ska arbeta med en 
koncernövergripande omvärldsanalys. 

Trender som påverkar det kommunala uppdraget 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har definierat fem övergripande 
områden – globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar – 
där förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. Utifrån de 
övergripande förändringarna lyfter SKR fram tio trender som kan komma att få 
stor betydelse för kommuner och regioner. 

De tio trenderna är;  

• ökat behov av livslångt lärande,  
• användare driver teknisk utveckling,  
• nya livsmönster påverkar platsbundenhet,  
• hållbarhet ger konkurrensfördelar,  
• välfärdsbrottlighet slukar allt mer resurser,  
• ökad polarisering och utsatthet,  
• det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas,  
• tillitens betydelse uppmärksammas allt mer,  
• komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt, samt 

Trender Eksjö kommun 

För att kunna hantera framtidens utmaningar behöver många aktörer arbeta tätt 
tillsammans. Framgångsfaktorer är att stärka samarbetet inom kommunen, men 
också samverka ännu mer med Regionen, andra kommuner, näringsliv, 
myndigheter och civilsamhälle. 
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Av SKR:s framtagna tio trender lyfts tre av dessa fram med extra medskick för 
kommunkoncernen och ytterligare tre trender som ska bevakas extra.   

Medskick tre trender 

• användare driver teknisk utveckling 
• ökad polarisering och utsatthet 
• ökat behov av livslångt lärande 

Tre trender som också ska bevakas extra 

• komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
• ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
• hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

Eksjös befolkning har ökat under 2010-talet och prognostiseras fortsatt att öka, 
men inte med samma förändringstakt. Antal invånare 2021 var 17 834, och 2035 
prognostiseras antalet invånare vara 18 264. 

Jämfört med 2021 års antal invånare i olika åldersgrupper, är det framför allt 
antalet äldre 80–89 åringar som kommer öka mest i antal fram till år 2035 i Eksjö 
kommun. 

De senaste tio åren har i genomsnitt 1 173 personer flyttat in till Eksjö kommun 
varje år, medan 1005 personer har flyttat ut. De största flyttrörelserna sker i 
åldrarna 18-35 år. 

Försörjningskvoten visar andelen av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre 
än 64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande till andelen av befolkningen 
som är 20-64 år (förvärvsarbetande åldrar). På 100 personer i förvärvsarbetande 
åldrar i Eksjö, går det 93 personer som är yngre eller äldre. Försörjningskvoten 
beräknas öka framöver. 

Totalt finns det 8 469 hushåll i Eksjö kommun. I snitt är det 2,1 personer per 
hushåll. Bostadsbeståndet i Eksjö kommun består av 55 procent småhus, 38 
procent flerbostadshus och 7 procent övriga bostäder 

Eksjö kommun har haft en nettoinpendling under flera år. Vid senast aktuella 
uppgift ifrån Statistiska Centralbyrån var nettoinpendlingen 1542 personer.  

De tre största branscherna i Eksjö kommun är vård- och omsorg, tillverkning och 
utvinning samt försvaret och civila myndigheter. Dessa står för 59 procent av 
arbetstillfällena i Eksjö kommun.   

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 
Ledningsutskottets beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-11-11 
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Kf § 7 Justerad höjning av elnätstariffen 
Dnr KLK 2022/260 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna höjning av elnätstariffen med 11 procent, samt 
 
att höjningen ska gälla från 2023-03-01. 

Ärendebeskrivning  
Inför taxeöversynen 2023 förslogs en höjning med 7 procent av elnätstariffen. I 
den sjuprocentiga höjningen ingick kostnadstäckning för de två höjningar som 
överliggande nät genomfört under 2022.  
 
Höjningarna som gjordes var från 2,0 öre/kWh till 3,8 öre/kWh 2022-01-01, och 
från 3,8 öre/kWh till 5,4 öre/kWh 2022-07-01, vilket motsvarar en total ökning 
om 170 procent. 

I slutet av oktober 2022 kom avisering om ytterligare höjning från överliggande 
nät, som trädde i kraft 2023-01-01. Höjningen är från 5,4 öre/kWh till 10,4 
öre/kWh. För att få kostnadstäckning för den ökningen måste Eksjö Elnät AB:s 
elnätstariff höjas med ytterligare 11 procent. 

Bakgrunden till överliggande näts stora avgiftsökningar är till största del att 
nätförlusterna har blivit så dyra, till följd av det höga spotpriset på elhandeln. 

En höjning av elnätstarifferna ska meddelas konsumenten minst 15 dagar före det 
att priset ändras, dels genom annonsering i dagspressen och dels information på 
hemsidan. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 
Eksjö Stadshus AB beslut 2023-01-17 
Eksjö Elnät beslut 2022-12-07 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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Kf § 8 Kommunrevisionens arbetsordning 
2023-2026 
Dnr KLK 2023/19 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen har reviderat arbetsordning 2023-2026.  

Beslutsunderlag  
Kommunrevisionens arbetsordning 2023-2026 
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Kf § 9 Revisionsskrivelse - Granskning av 
samverkan inom hemsjukvården i Region 
Jönköpings län 
Dnr KLK 2023/56 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad skrivelse till socialnämnden med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2023-05-16. 

Ärendebeskrivning  
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län 
genomfört en granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningen 
omfattar Region Jönköpings län och samtliga regionens 13 kommuner. Syftet med 
granskningen är att säkerställa att nämnder/styrelser hos respektive berörd 
kommun och nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län har en 
ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter.   

Eksjö kommunrevision har tidigare informerat att kommunrevisionen avser att 
hantera granskningsrapporten som en egen fördjupad granskning vilket också 
innebär att yttrande kommer att begäras in. Eksjö kommun ges därmed möjlighet 
att göra jämförelser och kommentera erfarenheter från den egna verksamheten, 
ställt mot det granskningen för fram från övriga kommuner.    

Av genomförd granskning noteras ett antal brister kopplade till den kommunala 
hälso- och sjukvården.  
 
Iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats och av 
KPMG:s revisionsrapport.  
 
Kommunrevisionen önskar svar till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-03-
24. Efter överläggning med revisionen och för att kunna göra en god intern 
granskning, föreslås förlängt svarsdatum till 2023-05-16.  

Beslutsunderlag  
Revisionsskrivelse 2023-02-07 
Revisionsrapport 2023-02-07 
      

Utdrag:  
Socialnämnden 
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Kf § 10 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänsterna vatten och avlopp 
Ingarpsbygden, VA 
Dnr KLK 2023/11 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att upprätta verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten och 
dricksvatten för bebyggelsen i Ingarpsbygden. 
 
Ingbritt Martinsson (C) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning  
Ingarpsbygdens samfällighetsförening har byggt ut en gemensam anläggning för 
allmänt vatten och avlopp i Ingarpsbygden. Samfälligheten har bekostat 
utbyggnad fram till respektive fastighets anslutningspunkt samt till 
förbindelsepunkt med Eksjö Energi ABs överföringsledningar. Utbyggnaden har 
skett i enlighet med kommunal standard.  
 
I avtal mellan Eksjö Energi AB och Ingarpsbygdens samfällighetsförening regleras 
de ekonomiska och administrativa uppgörelser för övertagandet av 
samfällighetens allmänna ledningsnät. 

Upprättandet av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten innebär att 
samtliga medlemmar i samfälligheten blir en del i det kommunala VA-kollektivet. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Tommy Ingvarsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 
Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-01-24 
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-12-14 
Beslut Eksjö Energi ABs styrelse, 2022-10-25 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2022-10-11 
Verksamhetsområde – ritning, Ingarp 
Avtal mellan Ingarpsbygdens samfällighetsförening och Eksjö Energi AB,  
2022-02-28 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 11 Bygg en mindre scen i Vildparken - motion 
Dnr KLK 2022/152 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen. 

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

Förr fanns det en scen i Vattenledningsparken som användes vid olika tillfällen, 
framför allt för musikuppträdanden, men den nyttjades även vid genomförandet 
av olika evenemang och tävlingar. En liknande scen i parkmiljö saknas idag i 
Eksjö. 
 
Vildparken har de senaste åren rustats upp med både ny lekplats och en offentlig 
toalett, vilket också stärkt parken som en naturlig samlingsplats. Det vore därför 
lämpligt att se över möjligheten att bygga en enklare scen någonstans i Vildparken. 
Exakt placering får utredas, och beror på till vilket ändamål man tror att scenen 
kan komma att bli nyttjad som mest. 

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

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

att en mindre scen byggs i Vildparken. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har varit i kontakt med olika föreningar, 
studieförbund och kommunala förskolan med följande frågeställningar:  

• Har ni som förening, studieförbund eller förskola behov av en scen i 
Vildparken? 

• Om ni ser ett behov, hur ofta uppskattar ni då att ni skulle komma att 
nyttja den? 

Några föreningar var positiva till en scen och att det skulle skapa möjligheter för 
nya idéer, medan andra föreningar svarade att de inte alls har något behov av en 
ny utomhusscen.  
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Kostnaden för en utomhusscen ligger mellan 300 000-500 000 kronor, beroende 
på rådande inflation, efterfrågan och belysning. Driftkostnader är inte inräknade 
gällande el, underhåll och renhållning.  

Då kostnaderna att bygga och underhålla en utomhusscen i Vildparken inte är i 
paritet med efterfrågan, föreslås att motionen avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01 att återremittera motionen till tillväxt- 
och utvecklingsberedningen, för att presentera kostnadsberäkningar och närmare 
undersöka efterfrågan genom dialog med civilsamhället. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01, 2023-02-07 
Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-01-24 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-12-14 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2022-12-13  
Motion från Christina Bladh (S), 2022-06-13 
      

Utdrag:  
Christina Bladh 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 12 Bygdepremie - för närodlade idéer - 
motion 
Dnr KLK 2023/31 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2023-09-21. 

Ärendebeskrivning  
Centerpartiet genom Annelie Hägg och Bo-Kenneth Knutsson framför i motion 
2023-01-26 följande.  
 
I antagen vision ”Alla är vi Eksjö kommun” finns en tydlig inriktning att 
kommunen ska vara en aktiv kommun där vi ska ta vara på de enskilda krafternas 
engagemang och ta-sig-församhet för att främja kommunens tillväxt och 
attraktivitet.  Detta visar även tre av kommunprogrammets fyra effektmål  

• Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin 
livssituation.  

• Eksjö kommun upplevs vara en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i.  
• Eksjö kommuns invånare upplever att det finns möjlighet att vara delaktiga och 

påverka kommunens utveckling. 

Attraktivitet handlar om att stärka bygden. Detta för kommunens invånare men 
även besökare, näringsliv och andra aktörer. Det lokala engagemanget och 
inflytandet är en förutsättning för kommunens utveckling och attraktivitet.  

För att utöka möjligheten för medborgare att vara med och bidra och ta ansvar 
för kommunens utveckling föreslås att Eksjö kommun möjliggör för föreningar 
att erhålla stöd för utveckling av platsen genom en Bygdepremie.  

Syftet med premien är 

- Att öka förutsättningar för föreningarnas engagemang för utveckling av bygden 
- Att förverkliga goda idéer för att stärka de olika kommundelarna 
- Att stödja lokal utveckling för en levande landsbygd 
- Att utveckling ska ske i hela kommunen 

Centerpartiet yrkar  

- att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för Bygdepremie 
- hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att möjliggöra införande av 

Bygdepremie under mandatperioden 2023-2026. 
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Beslutsunderlag  
Motion från Annelie Hägg och Bo-Kenneth Knutsson, 2023-01-26 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 13 Anordna De Gamlas Dag i Eksjö - motion 
Dnr KLK 2023/7 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2023-09-21. 

Ärendebeskrivning  
Liberalerna genom Magnus Alm, framför i motion 2023-01-10 följande. 

Ensamhetskänsla är ett mycket stort problem bland våra äldre medborgare. 
Inte bara att de är ensamma, de kan ha en ensamhetskänsla även om de har 
vänner och bekanta. Detta vill Liberalerna göra något åt och vill därför anordna 
en årlig träff för de äldre inom Eksjö kommun. 

I alla kommuner finns det äldre som behöver socialisera sig för att må bättre. 

Vår intention är att det ska bli ett återkommande event, där de äldre kan ta med 
sig två familjemedlemmar, assistent eller liknande. Uppträdande av någon 
musikgrupp som spelar musik från 50–60-talet. En talare som kan lyfta 
stämningen och få alla att må bra. Samt kaffe och bulle eller tårta. 

Denna träff ska ske årligen för att få till en gemenskap med alla äldre som sitter 
ensamma och inte har någon att umgås med. 

Träffen ska innehålla liveuppträdanden, talare, picknic och gemytlig gemenskap. 

Företrädesvis borde träffen ske i Vildparken, Sjöängen eller Herrgårdsparken. 

Liberalerna Eksjö yrkar att en utredning görs av möjligheterna att göra denna träff 
möjlig genom full kostnadstäckning av Eksjö kommun. Kan även möjliggöras 
genom sponsring från lokala företag eller företagare. 

Beslutsunderlag  
Motion från Magnus Alm (L) 2023-01-10 
      

Utdrag:  
Magnus Alm 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 14 Inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2023/58 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsnämnden med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2023-09-21. 

Ärendebeskrivning  
Liberalerna genom Micael Carlsson och Magnus Alm framför i motion  
2023-02-13 följande.  

Vi vet att det är oerhört viktigt att våra barn och ungdomar rör på sig, det lägger 
grunden till ökat välmående, förbättrade inlärningsresultat och bättre hälsa. 
Samtidigt ser vi hur klyftorna i samhället ökar och fler och fler får svårt att låta 
sina barn pröva olika aktiviteter på grund av ökande kostnader och mindre 
utrymme i den privata ekonomin. En fritidsbank är ett utmärkt sätt att stötta och 
uppmuntra barn att pröva olika aktiviteter och gör det möjligt för föräldrarna att 
låta sina barn och ungdomar att pröva på olika aktiviteter utan större kostnad. 

Liberalerna vill därför utreda möjligheterna att inrätta en fritidsbank i Eksjö 
kommun. Liberalerna i Eksjö föreslår att fullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna, såväl 
organisatoriska som ekonomiska, för att inrätta en Fritidsbank i Eksjö med filial i 
Mariannelund. 

Det här är Fritidsbanken 

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man 
låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, 
flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar och 
annat. Lånetiden är 14 dagar. Huvudman är kommunen som i sin tur är medlem i 
den ideella, nationella föreningen Fritidsbanken. 

Beslutsunderlag  
Motion från Micael Carlsson (L) och Magnus Alm (L) 2023-02-13 
      

Utdrag:  
Micael Carlsson 
Magnus Alm  
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Kf § 15 Översyn och revidering av snö- och 
halkbekämpningsplan - medborgarförslag 
Dnr KLK 2023/6 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2023-09-21.  

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2023-01-10 framförs följande.  

Att snöröjningen med tillhörande halkbekämpning inte fungerat tillfredsställande 
under de senaste åren kan knappast ha undgått någon. Under de senare snöfallen i 
januari 2023, har bland annat stora vallar plogats upp och blivit hinder vid 
vägkorsningar, vid gångstråk och vid cykelvägar. 

Detta, förutom de vallar som lämnas som en liten present vid uppfarter och infarter, 
vilket skapar stora problem för många äldre som inte kan ta sig in eller ut från sina 
fastigheter.  

Förslaget är att det görs en översyn över uppdelning av de olika områden som plogas 
och halkbekämpas. Förslagsställarens högst amatörmässiga gissning är att en del av 
problemen grundar sig i att det är för många olika aktörer inblandade.  

Förslagsställaren bor på en gata som snöröjs av entreprenör 1, den anslutande gatan 
snöröjs av entreprenör 2 och slutligen sköts gång- och cykelvägar av entreprenör 3.  

Vems är ansvaret när vallar plogas upp som hinder mellan dessa områden? 
Förslagsställaren har bevittnat ett flertal incidenter som kunde resulterat i skador och 
lidande på grund av vallar och bristfällig halkbekämpning. Det kan inte anses vara ett 
korrekt utfört arbete enligt kommunens upphandling när vallar plogas upp i 
korsningar och vid infarter, som när de frusit till har blivit till skadliga hinder för 
fordon, cyklister och fotgängare.  

Förslaget är således att Eksjö kommun tar ett rejält omtag kring snö- och 
halkbekämpningen. Och att man tillser att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt de 
upphandlingar som görs. En, i förslagsställarens tycke, självklar kvalitetsuppföljning. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2023-01-10 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 16 Överklagande - kommunalbesvär 
angående kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 
Dnr KLK 2022/263 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Ulf Svensson (SD) har 2022-12-14 överklagat kommunfullmäktiges beslut  
2022-11-24 – Val av andre vice ordförande i socialnämnden 

Beslutsunderlag  
Överklagande från Ulf Svensson 
 

26



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 17 Ägardirektiv 2024 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Energi AB 
Dnr KLK 2023/4 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta ägardirektiv 2024 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö 
Kommunfastigheter AB, Eksjö Energi AB och AB Eksjö Industribyggnader.  

Ärendebeskrivning  
Ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen ska årligen fastställas vid 
bolagsstämman. Direktiv med eventuella förändringar redovisas av ägarens 
ombud vid årsstämman. Kommunfullmäktige kommer 2023-03-23 att fastställa 
vilka förändringar som bolagsstämman ska besluta om.  

Ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämma 2023-03-28. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 
Eksjö Stadshus AB beslut 2023-01-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2023-01-16 
      

Utdrag:  
Respektive bolag 
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Kf § 18 Ägardirektiv 2023, revidering - Eksjö 
Energi AB 
Dnr KLK 2023/5 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna reviderat ägardirektiv 2023 för Eksjö Energi AB. 

Ärendebeskrivning  
Ägardirektiv 2023 för Eksjö Energi AB och dess dotterbolag reviderades av 
kommunfullmäktige 2022-03-24.  

Direktivet föreslås förändras på så sätt att skrivningen under punkt 8 Taxor 
ändras till följande lydelse.  

Bolaget ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa eventuella 
förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion varefter Eksjö Stadshus AB 
förelägger desamma för Eksjö kommunfullmäktige för fastställelse. 

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

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2023-02-07 
Eksjö Stadshus AB beslut 2023-01-17 
Ägardirektiv för Eksjö Energi AB med dotterbolag 2023  
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 19 Verkställighet - medborgarförslag och 
motioner 
Dnr KLK 2023/9 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att i uppföljningen avseende motionen Digital fixare, stryka kommentaren 
”Avslagen i budgetarbetet”,  
 
att uppföljningen därefter anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från 2022 och 
bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställda.  
 
Av uppföljningen framgår att 15 motioner och 26 medborgarförslag behandlats 
under perioden. 
 
Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning  

efterlyser Lea Petersson (MP) ett förtydligande kring utvärdering av Mensskydd 
(motion och medborgarförslag).  

Sebastian Hörlin (S) informerar om att någon utvärdering inte har gjorts, men 
kommer att genomföras.  

yrkar Johan Ragnarsson (V) att kommentaren till motionen Digital fixare ska 
korrigeras så att Avslagen i budgetberedningen stryks.  

ställer Johan Ragnarsson en fråga kring beslut om motionen Inrätta en ny 
arbetsmarknadsenhet.  

Parlamentariska beredningen har inte behandlat motionen, varför den kommer att 
tas upp i fullmäktige på nytt.  

Beslutsunderlag  
Förteckning av verkställighet motioner och medborgarförslag 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 20 Kommunstyrelsens protokoll 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att protokollet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-07 redovisas. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 21 Avsägelse av uppdrag - Christer Ljung (L) 
Dnr KLK 2023/64 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Christer Ljung (L),  
 
att överlämna ärendet till valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Christer Ljung (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i valberedningen.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Christer Ljung, 2023-02-16 
      

Utdrag:  
Christer Ljung 
HR-avdelningen 
Valberedningen 
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Kommunfullmäktige 2023-02-23 
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Kf § 22 Ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige efter Basel Sultan (M) 
Dnr KLK 2022/262 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-12-15 avsägelse från Basel Sultan (M).  

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2023-01-12 att Jes Suhr (M) har utsetts till ny 
ersättare i kommunfullmäktige från och med 2023-01-12 till 2026-10-14. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2023-01-12 
      

Utdrag:  
Jes Suhr 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 23 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i 
styrelsen för Eksjö Stadshus AB, ordförande, 1:e 
och 2:e vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Eksjö Stadshus AB från och med ordinarie bolagsstämma 2023 
till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse 
 
Markus Kyllenbeck (M)                   
Annelie Hägg (C)                           
Sebastian Hörlin (S)  
Maria Österberg (S)                       
Ulf Svensson (SD)        
Bo-Kenneth Knutsson (C)              
Ulf Björlingson (M)  
                               
att till suppleanter för samma period utse 
 
Mats Danielsson (M)  
Mattias Ingesson (KD)  
Lars Persson (S)  
Karolina Holmberg (S)  
Jonas Lindvall (SD)  
Magnus Alm (L)  
Lars Ugarph (M) 
 
att till ordförande utse Sebastian Hörlin, att till 1:e vice ordförande utse Markus 
Kyllenbeck, och till 2:e vice ordförande utse Annelie Hägg. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-01-24 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 24 Val av 3 ledamöter och 3 suppleanter, vice 
ordförande i styrelsen för Eksjö 
Fordonsutbildning AB fr.o.m. bolagsstämma 2023 
t.o.m. bolagsstämma 2027 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB från och med 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse  
 
Diana Laitinen Carlsson  
Marie Björk  
Lars Ugarph  
 
att till suppleanter under samma tidsperiod utse 
 
Bo Bergvall  
Micael Carlsson 
Jes Suhr 
 
att föreslå bolagsstämman att till vice ordförande utse Diana Laitinen Carlsson.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-01-24 
      

Utdrag:  
De valda 
Eksjö Fordonsutbildning AB 
HR-avdelningen 
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Kf § 25 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
Stiftelsen Henrik och Signe Nilssons 
Donationsfond, 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter i Stiftelsen Henrik och Signe Nilssons Donationsfond 
2023—2026, utse  

Karin Kyllenbeck 
Anders Örmander 
Lars Kyhlberg 
Lars-Göran Lind 
Mikael Lindblom 

att till ersättare för samma tid utse 

Birgitta Johansson  
Carmen Nilsson 
Lars-Erik Jagbrant 
Else-Marie Brorsson Welander 
Helena Möller 

Ärendebeskrivning  
Till valberedningens möte saknades nominering till ersättare för 
Sverigedemokraterna. 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Ulf Svensson (SD) därför att Helena Möller utses till ersättare..

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-01-24, 2023-02-08, 2023-02-23 

Utdrag: 

De valda 
Stiftelsen 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 26 Val av 2 ledamöter i Stiftelsen Wilhelm och 
Emeli Teschs Minne 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Stiftelsen Wilhelm och Emeli Teschs Minne 2023—2026 utse 
 
Ingegerd Axell 
Roddy Brun 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-01-24 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 27 Val av 5 ledamöter och 3 ersättare i 
Stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons 
Minnesfond 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond 
2023—2026 utse  
 
Agneta Johansson 
Ingbritt Martinsson 
Ulrik Lindgren 
Henrik Källner 
Lars-Åke Andersson 
 
att till ersättare för samma tid utse 
 
Anne Sundblad 
Arne Carlsson 
Mats Wissinger 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-01-24, 2023-02-08 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 28 Val av 5 ledamöter och 4 ersättare i 
stiftelsen Tinnerstedtska fonden 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Tinnerstedtska fonden 2023-2026 utse  
 
Anette Creutz  
Sören Andersson  
Camilla Egerlid  
Tomas Svensson  
Lena Ivarsson  

att till ersättare för samma tid utse 

Roger Angenfelt  
Lena Adolfsson  
Leif Granlund 
Elisabeth Werner 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-01-24, 2023-02-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2023-02-23 
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Kf § 29 Val av 5 ledamöter och 1 suppleant i 
styrelsen för Eksjö Energi Elit AB  fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter i styrelsen för Eksjö Energi Elit AB från och med 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse  

Johan Starck 
Bo-Anders Jansson 
Lennart Nilsson 
Ulf Svensson 
Magnus Ilvered 

att till suppleant för samma period utse 

Jan Lundberg 

att till ordförande utse Johan Starck och till vice ordförande utse Bo-Anders 
Jansson.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14, 2023-02-17 

Utdrag: 
De valda 
Eksjö Energi Elit AB 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 30 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i 
Itolv AB 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till lekmannarevisor i Itolv AB för tiden 2023-2026 utse Karin Elardt,  
 
att till ersättare för samma period utse Paul Hultberg. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Itolv AB 
HR-avdelningen 

40



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 31 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i 
Eksjö Fordonsutbildning AB 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till lekmannarevisor i Eksjö Fordonsutbildning AB för tiden 2023-2026 utse 
Olle Sjöberg, 
 
att till ersättare för samma period utse Jan Pilefelt. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Eksjö Fordonsutbildning AB 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 32 Val av 1 lekmannarevisor och 1 ersättare i 
eksjö.nu 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till lekmannarevisor i eksjö.nu för tiden 2023-2026, utse Larsolof Egbäck,  
 
att till ersättare för samma period utse Jan Pilefelt.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14 
      

Utdrag:  
De valda 
eksjö.nu 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 33 Val av 1 lekmannarevisor i Stiftelser 
förvaltade av Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till lekmannarevisor i Stiftelser förvaltade av Eksjö kommun för tiden  
2023-2026, utse Larsolof Egbäck. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14 
      

Utdrag:  
Den valde 
Ekonomiavdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 34 Val av 1 revisor och 1 ersättare i Stiftelsen 
Wilhelm och Emeli Teschs Minne 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till revisor i Stiftelsen Wilhelm och Emeli Teschs Minne för tiden 2023-2026, 
utse Larsolof Egbäck,  
 
att till ersättare för samma period utse Jan Pilefelt.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen 
 

44



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 35 Val av 2 revisorer i Stiftelsen Prosten och 
Prostinnan Svenssons Minnesfond 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till revisor i Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond för tiden  
2023-2026, utse  
 
Olle Sjöberg  
Morten Lindh 

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14, 2023-02-23 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 36 Val av 1 revisor och 1 ersättare i Stiftelsen 
Aschanska Gården 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till revisor i Stiftelsen Aschanska Gården för tiden 2023-2026, utse Larsolof 
Egbäck,  
 
att till ersättare för samma period utse Jan Pilefelt.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens förslag 2023-02-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Stiftelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 37 Frukost i Eksjö kommuns skolor - motion 
Dnr KLK 2023/42 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till barn- och utbildningsnämnden med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2023-09-21. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet, genom Johan Ragnarsson och Ahmed Marouf, framför i motion 
2023-02-21 följande. 
 
Många skolor runt om i landet har under hösten och vintern vittnat om 
hungrigare elever och större åtgång av skolmat. I Smålands-Tidningen har man 
kunnat läsa om en ny grupp personer som stulit i butiker i Eksjö, en handlare 
säger att det rör sig om kött och ost men även havregryn. Det vill säga att det 
finns en oro för att många har det ansträngt och sparar överallt för att kunna gå 
runt ekonomiskt. Man sparar också på maten. Vänsterpartiet vill därför att det till 
budgetberedningen utreda konsekvenser och förutsättningar för att kunna erbjuda 
frukost i Eksjös kommunala skolor. 
 
Frukosten är dagens viktigaste mål och ger oss en bra start på dagens alla 
utmaningar som man ställs inför. Enligt Livsmedelsverket erbjöd en av fem 
kommuner någon form av avgiftsbefriad frukost 3 - 5 gånger i veckan under 2021. 
Flera kommuner har under 2022 prövat detta med goda resultat och det har på 
flera ställen permanentats. I Botkyrka och Uppsala började man 2022 med gratis 
frukost för barn i grundskolan. Båda skolorna redovisar flera positiva effekter som 
till exempel lugnare elever och lektioner och därmed förbättrad inlärning. 
Utöver att frukosten ger den energi som behövs fram till lunch, med bättre 
studieresultat som följd, har det alltså medfört större studiero, mindre bråk och 
förbättrade relationer. Vid båda nämnda skolorna intas frukosten gemensamt av 
elever och skolpersonal. För mat handlar inte bara om vad man får i sig. Det är 
också något att samlas kring, som skapar trygghet och främjar relationer, det vill 
säga att frukosten är viktig inte bara för att den påverkar 

skolprestationen positivt under hela dagen. På Gränbyskolan i Uppsala var det 71 
procent av 380 elever som ville ha gemensam frukost. 

En intressant bieffekt som Livsmedelsverket tar upp är att matsvinnet på lunchen 
minskade. Den största delen av matsvinnet består av att man tar åt sig för mycket 
för att sedan kasta. En förklaring som Livsmedelsverket har, är att om man är 
mindre hungrig när man går in till lunchen så tar man också åt sig mindre portion 
från start. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk 
status i Sverige. Barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas 
utbildning och inkomst. Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och 
kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed 
ojämlikheter i hälsa. De skriver att helt klart är att frukost kan bidra till långsiktiga 
vinster för barn och för samhället i stort. Det finns många anledningar till att våra 
unga inte äter frukost innan skolan Alla har inte tid, plats eller lust att äta frukost 
hemma, och det kan vara skönt och nyttigt med en lugn stund innan skolan 
börjar. Vissa elever åker hemifrån tidigt och vissa kan helt enkelt inte äta så tidigt 
på dagen. 

Länk till Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-
och-omsorg/maltidsbloggen/battre-ro-och-relationer-med-frukost-i-skolan2 

Länk till SVT Södertälje om hur matpriser och inflationen slår 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/stadsmissionen-om-skolmaten 

Vänsterpartiet föreslår: 

- att förvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2023 utreda 
möjligheten - det vill säga hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser 
och förutsättningar - till att erbjuda frukost i skolan och att man även ser över om 
man kan erbjuda frukost på förmiddagen. 

Beslutsunderlag  
Motion från Vänsterpartiet 2023-02-21 
      

Utdrag:  
Johan Ragnarsson 
Ahmed Marouf 
Barn- och utbildningsnämnden 
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