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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-02-24

Sammanträde med Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-21.00 
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M), ordförande 
Ingbritt Martinsson (C), förste vice ordförande 
Seda Gregorian (S) tjänstgörande ersättare för GunBritt Henning (S) 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C) 
Tomas Erazim (M) 
Ulf Svensson (SD) 
Johan Starck (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C) 
Jan Hall (M) tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M) 
Ingegerd Axell (S) 
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Birgitta Johanson (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Sven-Olov Lindahl (L) 
Kjell Axell (S) 
Lea Petersson (MP) 
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Bo Ljung (KD) 
Maria Havskog (C) 
Christina Bladh (S) 
Mats Svensson (SD) 
Stig Axelsson (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Ami Fagrell (V) 
Ulf Björlingson (M) 
Lars Aronsson (S) förhindrad. Ersättare saknas.  
Stellan Johnsson (C) 
Mikael Andreasson (S) 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L) 
Sandra Mulaomerovic (C) 
Roddy Brun (KD) 
Eva Ekenberg (MP) 
Kristina Carlo (M) 
Bo Bergvall (S) 
Tommy Ingvarsson (C) 
Alexandra Åhlfeldt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD) 
Lennart Gustavsson (S) 
Lars Ugarph (M) 
Jan Nilsson (C) 
Jonas Lindgren (V) tjänstgörande ersättare för Jürgen Beck (V) 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-02-24 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, deltar digitalt via Teams, § 2 
Johan Mood, planarkitekt, deltar digitalt via Teams, § 2 
Malin Larsson, plan- och byggchef, deltar digitalt via Teams, § 2 

 
Utses att justera Stellan Johnsson (C) och Mikael Andreasson (S) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-03-02 kl. 16.00   Paragrafer 1-16 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………  
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Stellan Johnsson (C)  Mikael Andreasson (S) 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-02-24 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-24 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-03-02 Datum då anslag  2022-03-24 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-02-24 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 Allmänhetens frågestund  5 

 Fråga - Interpellation  6 

 Översiktsplan Eksjö kommun 2019/261 7 

 Taxa för köldmedia 2021/335 8 

 Partistöd 2022 2021/318 9 
- 
10 

 Vätgas - grönt och närproducerat - medborgarförslag 2021/174 11 
- 
12 

 Parkering Eksjö Camping - medborgarförslag 2021/205 13 
- 
14 

 Vattna från Kvarnarpssjön - medborgarförslag 2021/187 15 
- 
16 

 Extern hjälp för analys av sociala sektorns problem - 
medborgarförslag 

2022/16 17 

 Vattenklosett till Herrgårdsparken, Mariannelund - 
medborgarförslag 

2022/27 18 

 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, Eksjö - medborgarförslag 2022/31 19 

 Val av revisor till stiftelsen Aschanska gården och till Laurentius 
och Anna Tinnerstedts stiftelse 

2022/23 20 

 Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 - information 2020/142 21 

 Överklagan - Upprättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vatten och avlopp i Havraviken 

2021/272 22 

 Valärenden   

 Avsägelse av uppdrag - Bo Ljung 2022/26 23 

 Anmälningsärenden  24 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 1 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 
 
Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 2 Översiktsplan Eksjö kommun 
Dnr KLK 2019/261 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen tillsammans med 
plan- och byggchef samt planarkitekt från det pågående arbetet med revidering av 
översiktsplanen.  

I arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen finns en arbetsgrupp med 
tjänstepersoner från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn. 

I arbetet finns även en politisk styrgrupp som kontinuerligt följer och styr arbetet. 
Styrgruppen och arbetsgruppen har kontinuerliga träffar. Styrgruppen består av 
fyra representanter från majoriteten och två från oppositionen med representation 
från samtliga nämnder. 

Referensgruppen utgör forum för dialog och ska skapa engagemang i arbetet med 
översiktsplanen. I referensgruppen ingår plan- och miljörådet (kommunstyrelsens 
och samhällsbyggnadsnämndens presidier) samt en representant från samtliga 
partier i kommunfullmäktige.  

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i framtida beslut om användning av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela kommunen. Den ska spegla den 
politiska majoritetens uppfattning om kommunens utveckling. Översiktsplanen är 
inte bindande, utan ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Arbetet med att revidera översiktsplanen inleddes 2020.  

Den tidigare målsättningen att planen skulle fastställas första kvartalet 2022 har 
ändrats och målet är nu att översiktsplanen ska fastställas under 2022.  

Beslutsunderlag  
Presentation 2022-02-24 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 3 Omvärlden - information 
Dnr KLK 2022/30 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Tord du Rietz lämnar information kring det rådande läget i 
Östeuropa.  
 
Under de senaste månaderna har det skett en kraftig försämring av det 
säkerhetspolitiska läget österut. Kärnan i den pågående säkerhetspolitiska krisen är 
Rysslands skarpare diplomatiska utspel och militära uppbyggnad som riktas mot 
Ukraina.  
 
Som en följd av den eskalerande hotbilden har både NATO och EU utfärdat 
varningar om ytterligare sanktioner, diplomatisk isolering och andra åtgärder för 
att avskräcka Ryssland från att begå nya aggressioner mot Ukraina. Trots det har 
Ryssland idag gått in med trupper i Ukraina. 

Eksjö kommuns ledning har identifierat vilka möjliga konsekvenser det kan 
innebära, exempelvis it-attacker, försörjning av dricksvatten, bränsle eller 
livsmedel med mera.  

Tillsammans med Länsstyrelsen följer man utvecklingen och kommunens olika 
ledningsgrupper arbetar kontinuerligt med planering och beredskap.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 4 Taxa för köldmedia 
Dnr KLK 2021/335 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna taxa för köldmedia. 
 
Ulf Svensson (SD), Mats Svensson (SD), Urban Svensson (SD), Helena 
Möller (SD), Elisabeth Werner (SD) och Alexandra Åhlfeldt (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Köldmedia ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Kontroll 
och rapportering av resultat ska ske årligen. Krav på rapportering gäller för 
yrkesmässigt bruk.  

Enligt förarbetena är kriterier för det varaktighet, självständighet och ekonomisk 
vinst. Rapport från föregående år ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 31 
mars varje år. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över 55 objekt. 

Handläggningen är idag avgiftsfri. En årlig avgift för granskning av 
köldmediarapporter föreslås införas. Avgiften skulle motsvara en timmes 
handläggning enligt taxan för Miljöbalken och årligen indexregleras. 

Utöver en årlig avgift kan avgift för handläggning tas ut i enlighet med timtaxa för 
Miljöbalken.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-12-15 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Nathalie Enström, 2021-12-06 
Taxa för tillsyn av köldmedia inom Eksjö kommun 
      

Utdrag:  
Miljöenheten 

8



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 5 Partistöd 2022 
Dnr KLK 2021/318 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att partistödet för 2022 höjs till 17 145 kr i grundstöd och 10 329 kr i mandatstöd 
samt  
 
att utbetalning av partistöd ska ske snarast efter att ansökan kommit in.   

Ärendebeskrivning  
Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin. 
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

Fullmäktige måste, enligt antaget regelverk, besluta om att de partier som får 
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att 
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet. 
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast 30 
juni. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet som 
det mandatbundna stödet årligen justeras med konsumentprisindex, KPI, i augusti 
året innan. Gällande regler innebär en höjning av partistödet för 2022 med 2,1 
procent. Stödet ska avrundas uppåt till närmast 100 kr.  

Partistöd söks och redovisas numera via en e-tjänst på kommunens hemsida. 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa      
(kr)    totalt  

S 13 17 145 134 277 151 500 

C 10 17 145 103 290 120 500 

M 9 17 145 92 961 110 200 

KD 4 17 145 41 316   58 500 

SD 6 17 145 61 974   79 200 

MP 2 17 145 20 658   37 900 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa 
(kr)    totalt  

L 2 17 145 20 658   37 900 

V 3 17 145 30 987   48 200 

Totalt    643 900 kronor 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-25 
Ledningsutskottets beslut 2021-12-14 
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson 
Konsumentprisindex augusti 2021  
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
Ekonom samhällsbyggnadssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 6 Vätgas - grönt och närproducerat - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/174 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-06-08 framförs följande;  

Det behövs tankstationer för vätgas i Eksjö kommun. Volvo kommer ställa om 
till vätgas på sina lastbilar och flera andra stora företag är också på gång. Övriga 
nordiska länder är redan i gång. Låt Eksjö visa vägen och bygg en tankstation som 
drivs av vind- eller solkraft föreslår förslagsställaren. Lantbruksfordon och andra 
tyngre maskiner inte kan drivas av el. Litium är en smutsig process och är något 
som dessutom borde reserveras för läkemedel. Eksjö ska vara en grön kommun, 
det här är ett naturligt steg i rätt riktning, menar förslagsställaren. 

Eksjö kommuns uppdrag är i huvudsak att skapa förutsättningar för olika 
etableringar. Det görs generellt genom markförberedande åtgärder, såväl fysiskt 
genom att tillgängliggöra mark med vägar och annan infrastruktur, som 
administrativt genom detaljplaner eller andra utpekanden av var olika anläggningar 
kan placeras på ett lämpligt sätt i kommunen.  

Eksjö kommun kan även på olika sätt ta ställning till sitt eget bidrag till att bli mer 
klimatsmart. Ett exempel är övergången från fossila bränslen till mer 
klimatneutrala såsom biogas och el. Vätgas är inte aktuellt ännu då tekniken inte är 
tillgänglig i kommunen. När den blir det kommer den sannolikt vara en del i den 
fortsatta klimatomställningen. Samhällsbyggnadssektorn bedömer fortsatt att 
lösningen inte ligger i ett system, utan flera kompletterande system. 

Slutsatsen är att Eksjö kommun ska fortsatt arbeta för att möjliggöra för flera 
etableringar, där drivmedelsanläggningar för vätgas är en av dessa.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-25 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-12-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-12-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 
Medborgarförslag 2021-06-08  
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 7 Parkering Eksjö Camping - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/205 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Emelie Larsson framför i medborgarförslag 2021-08-11 följande; 
 
Då parkeringen vid Eksjö Camping inte motsvarar det behov som finns under 
sommartid, skulle det gynna både Eksjöbor och turister som vill besöka den fina 
badplatsen. Förslagsställaren anser att förslaget skulle gynna såväl turismen, som 
Eksjös goda rykte samt underlätta för räddningstjänsten vid utryckning om fler 
parkeringsplatser. Förslagsställarens idé är att fylla igen de breda dikena mellan 
cykelbanan och bilvägen (där alla idag felparkerar), lägga vägtrumma samt asfaltera 
dessa och göra dem till sneda parkeringsplatser. På så sätt skulle fler lagliga 
parkeringar tillskapas. 

Parkeringen vid Eksjö Camping blir snabbt full och tidvis uppstår problem, 
särskilt fina sommardagar. Framkomligheten för räddningstjänsten är prioriterad i 
denna fråga, då de utan hinder snabbt behöver komma fram vid ett eventuellt 
tillbud vid badplatsen. De två senaste somrarna har försök med förtydligad 
skyltning gjorts för att undvika trängsel och felparkering. Under sommaren 2021 
gjordes även särskilda informationsinsatser med hjälp av sommarpraktikanter, 
vilka till viss del fungerat.  

Parkeringsövervakningen har även nyttjats, men det löser inte framkomlighets-
problemet vid en akut situation. Ett felparkerat fordon blir ändå ett hinder. I 
samråd med Eksjö Camping har även extra skyltning satts upp för att styra 
trafiken till Storegårdsparkeringen. Problemet med Storegårdsparkeringen är att 
gångvägarna mot campingen och badplatsen är ologiska och otydliga. 

Förslaget som framförs bedöms kunna genomföras. Diket mellan vägbana och 
gång- och cykelvägen är cirka 3,5 meter. Längsgående parkeringsplatser kräver 2 
till 2,5 meters bredd beroende på standard. I det fall snedparkeringar skulle 
eftersträvas krävs minst 4,7 meter vilket skulle innebära ett behov att ta yta från 
gång- och cykelvägen eller gatans bredd, vilket bedöms som en kostsam lösning i 
sammanhanget. Fördelen med snedparkering eller ordinär vinkelrätparking är att 
kapaciteten ökar drastiskt. Med längsgående parkering utmed en sträcka på cirka 
110 meter som bedöms relevant på platsen, kan 18 ytterligare parkeringsplatser 
möjliggöras. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer det relevant att ställa förslaget mot att 
tillgängliggöra och förbättra förutsättningarna för att använda befintliga 
parkeringar på Storegårdsområdet.  
 
För att det ska vara ett relevant alternativ krävs följande; 

o En gen gångväg 
o Bättre skyltning 
o Tydlig information 

 
Förslaget bedöms samtidigt få andra synergieffekter med redan planerade åtgärder 
för att stärka attraktiviteten och tryggheten vid Storegårdsområdet. Dock är 
alternativet inte lika attraktivt avståndsmässigt. Från Storegårdsparkeringen är det 
cirka 500 meter med en ny genare gångväg, jämfört med dagens 100 till 200 meter 
beroende på var bilen parkeras. 
 
Förslagsställarens alternativ är genomförbart och ger ett bekvämt och attraktivt 
tillskott av parkeringsplatser sommartid. Övrig tid bedöms behovet av utökad 
parkering i nuläget inte finnas. Befintliga parkeringsplatser som överstiger behovet 
finns i området, dock inte på ett lika attraktivt avstånd. Frågan bör därför 
bedömas utifrån vilken kvalité som ska erbjudas och till vilken kostnad och 
resursanvändning i form av mark. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att befintliga parkeringar i närområdet på 
Storegårdsparkeringen kan användas i högre utsträckning, men att mindre åtgärder 
för att öka attraktiviteten skulle förbättra förutsättningarna. Dessa åtgärder är till 
viss del redan under utredning för genomförande 2022 i syfte att öka 
attraktivitets- och trygghetsaspekter i och runt Storegårdsområdet.  

Samhällsbyggnadssektorn föreslår därför att dessa åtgärder genomförs först, för 
att sedan utvärdera om åtgärderna löser parkeringsproblematiken för badplatsen. 
Föreslagna åtgärder bedöms kunna genomföras inom ram för nuvarande 
investeringsbudget under tidsperioden 2022–2023. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, 2022-01-25 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-12-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-12-10 
Medborgarförslag från Emelie Larsson, 2021-08-11  
      

Utdrag:  
Emelie Larsson 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 8 Vattna från Kvarnarpssjön - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/187 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Jonas Lindgren framför i medborgarförslag 2021-06-23 att boende i Kvarnarp 
skulle vilja kunna använda vatten från Kvarnarpssjön, i stället för att använda 
färskvatten. Ett pumphus som alla föreningar i Kvarnarp betalar en avgift till för 
att få använda vattnet. 

Förslagsställaren pekar på ett klokt sätt att hushålla med dricksvatten. Sjövatten 
kan i vissa avseenden även vara till fördel för trädgårdar och jordbruk, då det 
innehåller högre halter av näringsämnen. Vattenuttag för privat bruk är inget 
ovanligt i kommunen, vare sig i tätort eller på landsbygd. Större uttag görs även 
för den kommunala dricksvattenproduktionen, för jordbruksföretag med mera. I 
Emåns avrinningsområde är vattenuttagen direkt från sjöar och vattendrag en 
förutsättning för dricksvatten, livsmedelsproduktion och processindustri.  

I Eksjö kommun finns exempel på gemensamt ägda anläggningar för vattenuttag 
direkt från sjöar för privat bruk. Ett av de större är i Bruzaholm. I det fallet 
samnyttjas en längre ledning som boende ansvarar gemensamt för. Eksjö 
kommun är markägare och har upplåtit mark för ledningen med tillbehör. 
Samhällsbyggnadssektorn förordar i detta fall att hanteringen sker på ett likvärdigt 
sätt om ett faktiskt intresse finns från flera fastighetsägare.  

Samhällsbyggnadssektorn skulle i sådana fall kunna bistå med stöd i administrativa 
processer, såsom lantmäteriförrättningar, för att skapa gemensamhetsanläggning 
eller samfälligheter, servitut för ledningar, rådgivning inför byggnation med mera.  

Vidare bedöms att kommunen rent teoretiskt skulle kunna tillhandahålla sjövatten. 
Det skulle dock förutsätta full kostnadstäckning för såväl investering som drift av 
anläggningen, då samma service inte kan tillhandahållas för alla.  

Alla vattenuttag definieras som vattenverksamhet och omfattas av Miljöbalkens  
11:e kapitel. Huvudregeln är att vattenuttag kräver tillstånd från mark- och 
miljödomstolen.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

För mindre vattenuttag som inte har någon påverkan av betydelse på miljön, 
närliggande fastigheter eller annan verksamhet, kan en anmälan till länsstyrelsen 
vara tillräcklig. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan avbryta vattenuttag som 
inte har ett tillstånd om det bedöms orsaka skada i naturen. Under perioder av 
torka kan länsstyrelsen besluta om att förbjuda vattenuttag.  
 
Anmälan till länsstyrelsen krävs för vattenuttag från: 

o Ytvatten (vattendrag): högst 600 kubikmeter per dygn, dock högst 100 000 
kubikmeter per år.  

o Ytvatten (sjö eller damm): högst 1 000 kubikmeter per dygn, dock högst 
200 000 kubikmeter per år. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, 2022-01-25 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-12-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-12-09 
Medborgarförslag från Jonas Lindgren, 2021-06-23  
      

Utdrag:  
Jonas Lindgren 
Samhällsbyggnadssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 9 Extern hjälp för analys av sociala sektorns 
problem - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/16 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att överlämna redovisat förslag till kommunstyrelsen för beslut. 

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  
Medborgarförslag från Per Ihse, 2022-01-17 
      

Utdrag:  
Per Ihse 
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 10 Vattenklosett till Herrgårdsparken, 
Mariannelund - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/27 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen 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  
Medborgarförslag från Ewa-Lena Hangren 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Ewa-Lena Hangren 
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 11 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, 
Eksjö - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/31 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen 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  
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Mats Martinsson 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2022-02-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 12 Val av revisor till stiftelsen Aschanska 
gården och till Laurentius och Anna Tinnerstedts 
stiftelse 
Dnr KLK 2022/23 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att utse KPMG, med Dag Köllerström som revisor för Stiftelsen Aschanska 
Gården för perioden 2022-01-01--2023-12-31, 
 
att utse KPMG, Dag Köllerström som revisor för Laurentius och Anna 
Tinnerstedts stiftelse för perioden 2022-01-01--2023-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen har upphandlat revisorer till helägda bolag och stiftelser för 
perioden 2022-01-01—2023-12-31. Bolagen beslutar om revisor på sina 
bolagsstämmor, medan kommunfullmäktige beslutar om revisor till stiftelserna. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, 2022-02-10 
      

Utdrag:  
KPMG 
Stiftelsen Aschanska gården 
Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse 
Kommunrevisionen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 13 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1 - information 
Dnr KLK 2020/142 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att återremittera ärendet Kommunens 
byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 för  

- att ta ett stort resonemang med alla intressenter innan beslut fattas i ärendet,  
- att räkna om driftkostnaderna,  
- att tillsammans med Länsstyrelsen undersöka möjligheten att tillskapa ett 

Naturrum 
- att göra en fördjupad konsekvensanalys av att behålla respektive försälja 

Klinten med avseende på samhällsnytta och allmänintresse på såväl kort 
som lång sikt. 

Ett möte hölls den 7 oktober 2021 med de fyra intressenter som anmält intresse. 
En beskrivning togs fram där anläggningens behov preciserades. 
Samhällsbyggnadssektorn hade även sammanställt för- och nackdelar med 
uthyrning respektive försäljning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari i år  

att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga texten i bilaga 2, gällande  
allmänhetens tillträde till strandremsan,  
att därefter godkänna föreslaget hyreskontrakt, 
att tillsammans med hyresgästen ta fram en långsiktig renoveringsplan för Klinten  
som lägergård, med redovisning till budgetberedningen i april 2022, samt  
att hänskjuta ärendet gällande hantering av investeringsmedel till  
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Presentation Klinten 2021-11-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 
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Kommunfullmäktige 2022-02-24 
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Kf § 14 Överklagan - Upprättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vatten och avlopp i Havraviken 
Dnr KLK 2021/272 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Dennis Fagerberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 om 
Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vatten och avlopp 
i Havraviken, till förvaltningsrätten. Kommunen har meddelat att man vidhåller 
sitt beslut i ärendet.  
 
Kommunfullmäktige informerades om ärendet och fick del av underlaget på 
sammanträdet i december. Kommunfullmäktige beslutade att notera 
informationen.  

Dennis Fagerberg har överklagat även det beslutet. När Förvaltningsrätten har 
avgjort ärendet, kommer beslutet att anmälas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Överklagande 2021-10-13, 2022-01-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23, 2021-12-14 
Skrivelse från Tord du Rietz 2021-11-01, 2021-12-06 
Underrättelse från förvaltningsrätten 2021-11-23 
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Kommunfullmäktige 2022-02-24 
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Kf § 15 Avsägelse av uppdrag - Bo Ljung 
Dnr KLK 2022/26 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Bo Ljung (KD) och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Bo Ljung (KD) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
ledningsutskottet och krisledningsnämnden, samt som suppleant i Eksjö Stadshus 
AB.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Bo Ljung (KD) 
      

Utdrag:  
Valberedningen 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsen 
Ledningsutskottet/krisledningsnämnden 
Eksjö Stadshus AB 
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Kommunfullmäktige 2022-02-24 
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Kf § 16 Anmälningsärenden 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendena anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktiges presidium har 2022-02-10 beslutat medge förlängd svarstid 
till 19 maj för  

o Revisionens granskning av samverkan skola, soc och förälder  
o Motionen Utvärdering av beslut tagna under pandemin för kommunens 

verksamheter och dess invånare. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2022-02-10 
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