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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-24

Sammanträde med Kommunfullmäktige 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-22.45 
Beslutande 

Ledamöter Diana Laitinen Carlsson (S) ordförande, § 140-143, 144-173  
Kim Lindström (M) tjänstgörande ersättare för Kristina Carlo (M) 
Stellan Johnsson (C) ordförande § 144 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Annelie Hägg (C) 
Ulf Svensson (SD) 
Maria Österberg (S) 
Lars Ugarph (M) 
Johan Starck (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Samer Fadel Ahmad (C) 
Elisabeth Werner (SD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Nathalie Nilsson (M) 
Johan Ragnarsson (V) 
Mikael Andreasson (S) 
Lennart Nilsson (C) 
Mikael Lindblom (SD) tjänstgörande ersättare för Urban Svensson (SD) 
Magnus Alm (L) 
Annelie Sjöberg (M) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) 
Marianne Ljunggren (KD) 
Stig Axelsson (S) 
Raoul Adolfsson (M) tjänstgörande ersättare för Mats Danielsson (M) 
Mats Svensson (SD) 
Ingegerd Axell (S) 
Lea Petersson (MP) 
Anders Gustafsson (M) 
Lisa Petri Draklid (C) 
Lars Persson (S) 
Veronica Eberl (SD) 
Birgitta Johanson (S) 
Jürgen Beck (V) tjänstgörande ersättare för Ahmed Marouf (V) 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Jan Nilsson (C) 
Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Karsten Offenbartl (S) 
Gill Östergren Puisto (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Pernilla Andersson (M) 
Karolina Holmberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunbritt Henning (S) 
Gun-Ann Öholm Jansson (C)  
Micael Carlsson (L) 
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) 
Farhan Maroufpour (S) tjänstgörande ersättare för Diana Laitinen Carlsson, § 144 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
 
Övriga Stig Andersson, kommunrevisionen 
 Larsolof Egbäck, kommunrevisionen 
 
Utses att justera Samer Fadel Ahmad (C) och Johan Starck (S) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-12-08   Paragrafer 140-173 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………  
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… ………………………………………… 
 Diana Laitinen Carlsson § 140-143, 145-173 Stellan Johnsson § 144 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Samer Fadel Ahmad  Johan Starck 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-24 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-12-08 Datum då anslag  2022-12-30 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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Kommunfullmäktige  2022-11-24 
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 Upprop   

 Justerare   

 Allmänhetens frågestund   

 Våtmarken Nifsarpsmaden - interpellation 2022/246  

 Politisk organisation - Förändring 2022/213  

 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2022-2026 2022/217  

 Eksjö Fordonsutbildning AB 2022/5  

 Valberedningens arbetsordning för mandatperioden 2023-2026 2022/162  

 Principer för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och beredningar mandatperioden 2023-2026 

2022/163  

 Valteknisk samverkan - avtal 2022/216  

 Avsägelse av uppdrag – Morten Lindh (C) 2022/254  

 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Monica Eriksson 
(SD) 

2022/211  

 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ami Fagrell (V) 2022/247  

 Ärendelista valärenden   

 Val av 8 ledamöter i kommunrevisionen 2023-01-01--2026-06-30, 
för mandatperioden 2023-2026, ordförande och vice ordförande 

2022/164  

 Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026, 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
2023-2026, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i socialnämnden 2023-2026, 
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  

 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i gemensam överförmyndarnämnd 
2023--2026 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i styrelsen för Eksjöbostäder 
AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t. o. m. ordinarie bolagsstämma 
2027, ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i styrelsen för Eksjö 
Kommunfastigheter AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t. o. m. 
ordinarie bolagsstämma 2027, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande 

2022/164  

 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i styrelsen för AB Eksjö 
Industribyggnader AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t. o. m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande och vice ordförande 

2022/164  

 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i styrelsen för Eksjö Energi 
AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t. o. m. ordinarie bolagsstämma 
2027, ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden 

2022/164  
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 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i styrelsen för Eksjö Elnät 
AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t. o. m. ordinarie bolagsstämma 
2027, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

2022/164  

 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i styrelsen för Skruven 
Fastighets AB i Mariannelund  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2027, ordförande och vice ordförande 

2022/164  

 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i styrelsen för MA 
Industrifastigheter AB  fr.o.m. bolagsstämma 2023 t. o. m. 
ordinarie bolagsstämma 2027, ordförande och vice ordförande 

2022/164  

 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Direktionen för 
Höglandsförbundet 2023-2026 

2022/164  

 Kommunrevisionens granskning av Delårsrapport 2022 2022/212  

 Taxa för elbilsladdning i Eksjö kommun 2022/227  

 Delårsbokslut per 2022-08-31 - Höglandets Överförmyndarnämnd 2022/209  

 Höglandsförbundet - delårsrapport 2022 med granskningsrapport 2022/230  

 Biokol - motion 2022/131  

 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 2022/149  

 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - motion 2022/153  

 Miljö- och motionskampanj - medborgarförslag 2019/274  

 Aktivering på Solgården - medborgarförslag 2022/210  

 Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer efter samråd - rättelse i 
underlag 

2022/190  
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Kf § 140 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Till dagens sammanträde framför Per Ihse följande. 

 Konstaterar att inga granskningar som kommunrevisionen har gjort under 
2021 och 2022, redovisas på kommunens hemsida. 

 Hur kan det vara så att det inte har fungerat under två års tid? 
 Vem har ansvaret för att granskningarna läggs in? Vad är det som hindrar 

att de läggs in? 
 Vad har kommunfullmäktige, och dess presidium, gjort för att se till att 

kommunrevisionen, som arbetar för fullmäktige, får de möjligheter som 
behövs för att kunna presentera sina granskningar? 

Kommunfullmäktiges ordförande Diana Laitinen Carlsson (S) lämnar följande 
svar;  

2018 inrättades Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Anledningen är 
att alla ska kunna ta del av dokument som är publicerad vilket är en demokratisk 
rättighet.  

Lagen menar att all information som publiceras digitalt på till exempel 
kommunens hemsida, ska uppfylla vissa krav och vara tillgänglighetsanpassad.  

Det påverkar exempelvis rubriksättning och bildtexter, men också en del annat.  

Rapporterna från revisionen har under de här åren inte skrivits på ett sätt så de är 
tillgänglighetsanpassade. Nu pågår ett arbete tillsammans med revisionschefen 
gällande tillgänglighetsanpassningen, med målsättning att ta fram mallar för 
revisionens rapporter så att de uppfyller lagstiftningen och är möjliga att 
publiceras på Eksjö kommuns hemsida. 

Alla granskningsrapporter som publiceras framöver kommer att vara tillgängliga 
för alla. 
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William Kosel ställer följande frågor till tillväxt- och utvecklingsnämndens 1:e 
vice ordförande Annelie Sjöberg (M). 

Jag har länge velat ha svar från kommunen om spelverket och en lokal i 
Mariannelund. 

Jag anser att Spelverket får för lite pengar och jag förstår att det är dyrt att hålla 
uppe två fritidsgårdar, men det behövs i en sådan ort som Mariannelund, som 
ligger så långt ifrån Eksjö.  

Mariannelund ligger ungefär 4 mil ifrån Eksjö och jag anser att Eksjö satsar 
pengarna fel i och med att vi ska bygga en fontän för 2 miljoner. Den kommer ju 
också att kosta mycket. Det stod runt 20 tusen kronor i månaden, vilket hade 
kunnat gå till annat som skolan eller Spelverket. Jag tycker det är dåligt att vi satsar 
på en fontän i stället för på ungdomar och jag vill få svar på om det kommer att 
satsas mer pengar på fritidsgård/Spelverket också i Mariannelund. 

Tillväxt- och utvecklingsnämndens 1:e vice ordförande Annelie Sjöberg (M) 
lämnar följande svar.  

Frågan om vattenspel på Stora torget hanteras av samhällsbyggnadssektor, varför 
svar på det inte kan lämnas här.  

Angående frågan om Spelverket i Eksjö och lokaler för fritidsgård i Mariannelund;  

Två nya fritidsledare har anställts, vilket möjliggjort att fler aktiviteter kan ske 
både i Mariannelund och i Eksjö. Önskemål har framförts att man i Mariannelund 
vill ha en egen lokal för Öppen ungdomsverksamhet, och inte använda skolans 
lokaler eller i sporthallen.  

Fritidsavdelningen har funderat kring hur, var och när Öppen ungdom bäst ska 
förlägga sin verksamhet. Lokalfrågan är högst aktuell, och fritidsavdelningen 
undersöker just nu vilka lokaler som kan komma i fråga i Mariannelund.  

William Kosel har haft möte med fritidschef Ulrika Skäär och ordförande i 
tillväxt- och utvecklingsnämnden, Maria Havskog, där de diskuterat frågor kring 
Spelverket och Öppen ungdomsverksamhet.  

Att mer resurser behöver för att kunna utvecklas Öppen ungdomsverksamhet är 
nog alla medvetna om. Det skulle möjliggöra fler öppettider i båda orterna, vilket 
på sikt skulle gynna Eksjö kommuns alla ungdomar.  

Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 141 Våtmarken Nifsarpsmaden - interpellation 
Dnr KLK 2022/246 

Jürgen Beck (V), ställer ett antal frågor i en interpellation till kommunstyrelsens 
respektive samhällsbyggnadsnämndens ordförande.  
 
Anders Gustafsson (M) lämnar följande svar.  

Finns det en plan för hur Nifsarpsmaden ska underhållas?  

Nej. 

Vilken status och kondition har maden idag?  

Samhällsbyggnadssektorn har under året givit Emåförbundet i uppdrag att  

 1. Utreda madens funktion genom vatten- och sedimentprovtagning innan i och 
efter maden i syfte att försöka utläsa madens funktionella status.  

 2. Utreda vad som kan/ska göras för att förbättra funktionen.  

Vem förvaltar och sköter maden (våtmarken) idag?  

Eksjö Energi AB är ansvarig VA-huvudman utifrån reningsfunktionen/ 
efterpolering. Idag bekostar Eksjö Energi AB provtagning av maden gällande 
växtnäringsämnen (fosfor, kväve, BOD med flera).  

Provtagningen utförs 2-3 gånger per år. Eksjö kommun är markägare, 
skogsförvaltare samt förvaltar spår och leder i området, delvis med hjälp av 
föreningar.  

Ursprungligen var tanken att maden skulle skördas från vass och annan vegetation 
årligen. Någon sådan skötsel bedrivs inte.  

Naturvårdsverket har fått utökade medel för att restaurera och underhålla 
våtmarker 2021-2023. Kommuner kan ansöka om LONA-medel hos länsstyrelsen 
för våtmarksåtgärder. Om det föreligger ett sådant behov vid Nifsarpsmaden 
kommer kommunen att ansöka om dessa medel?  
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Eksjö kommun söker årligen LONA-medel, vilken varit framgångsrikt för att 
anlägga både nya våtmarker, restaurering av våtmarker samt andra 
dagvattenförbättrande åtgärder, så som dammar och andra infiltrationer.  

Bidraget kan inte sökas för driftåtgärder, men skulle en utredning peka på 
exempelvis utvidgning av maden, eller andra åtgärder som är bidragsberättigade, 
är det givet att ansöka. 
 
Eksjö Energi AB har varit delaktiga i att formulera svaret. 
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Kf § 142 Politisk organisation - förändring 
Dnr KLK 2022/213 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att upphäva av kommunfullmäktige tidigare beslutat reglemente avseende tillväxt- 
och utvecklingsnämnden  
 
att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden, samt 
 
att inrätta en myndighetsnämnd och anta föreslaget reglemente. 
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Johan Ragnarsson (V), Samer Fadel 
Ahmad (C), Mattias Ingeson (KD), Lennart Nilsson (C), Bo-Kenneth Knutsson 
(C), Marianne Ljunggren (KD), Magnus Berglund (KD), Ingbritt Martinsson (C), 
Jurgen Beck (C), Lisa Petri Draklid (C), Gun-Ann Öholm Jansson (C) reserverar 
sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-01 fick förvaltningen i uppdrag 
att arbeta om, och ta fram, förslag på reglementen där kommunens organisation 
innefattar en miljö- och byggnämnd, att beskriva konsekvenserna utifrån jävs- 
respektive myndighetsnämnd.  
 
I samband med att förvaltningen, på uppdrag av ledningsutskottet 2022-10-18, 
påbörjade arbetet med att revidera reglementen inför kommunstyrelsens 
sammanträde, uppmärksammades en jävssituation inom 
samhällsbyggnadsnämnden. Jävssituationen uppstår då kultur- och 
fritidsverksamheten har mycket verksamhet och verksamhetslokaler som står 
under tillsyn, och ges tillstånd, av miljö- och byggverksamheten.  
 
För att undvika denna jävssituation finns åtminstone tre alternativ att överväga:  
- Flytta kultur- och fritidsfrågorna till en annan nämnd  
- Inrätta en myndighetsnämnd  
- Inrätta en jävsnämnd  
 
Den enda nämnd som kultur- och fritidsfrågorna i stället skulle kunna flyttas till är 
kommunstyrelsen, vilket inte ansetts optimalt. Att inrätta en jävsnämnd har 
diskuterats, men har inte ansetts vara ett optimalt sätt för den politiska 
organisationen. Därmed hade en sådan lösning riskerat att bli kortsiktig.  
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Att inrätta en myndighetsnämnd bedöms vara det alternativ som är mest 
långsiktigt och som skapar mest struktur sett till hela organisationen. Det 
möjliggör även att samhällsbyggnadsnämnden kan ta över ansvaret för 
verksamhetsområden som de redan idag utför på uppdrag av kommunstyrelsen 
(gator, vägar, torg, parker och övriga allmänna platser samt kommunens 
fastigheter).  
 
De förändringar som nu föreslås, inverkar på den organisation som 
kommunfullmäktige tog beslut om 2022-06-14.  
 
Myndighetsnämnden föreslås att ansvara för följande verksamhetsområden:  
 
• Miljöbalken gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn och miljöprövning,  
  förorenade områden m.m.  
• Plan- och bygglagen gällande bygglov, marklov, förhandsbesked, anmälan och 
  tillsyn med mera  
• Livsmedelslagen gällande anmälan, tillsyn och kontroll m.m.  
• Räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor i de delar som avser tillsyn  
   och tillstånd  
• Alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter  
• Lag (2009:730) om handel med vissa receptfrialäkemedel  
• Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor  
• Nämnden är tillika trafiknämnd och byggnadsnämnd  

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) att fullmäktige beslutar att 
upphäva av kommunfullmäktige 2022-06-14 beslutat reglemente, avseende 
tillväxt- och utvecklingsnämnden” 

att en myndighetsnämnd inrättas och att föreslaget reglemente antas, samt bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Annelie Hägg (C) med bifall av Johan Ragnarsson (V), Jürgen Beck (V), 
Mattias Ingeson (KD) och Bo-Kenneth Knutsson (C) att politisk organisation 
mandatperioden 2023--2026 ska bibehållas enligt kommunfullmäktiges beslut 
2022-06-14, § 87.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins ändrings- och tilläggsyrkanden 
mot kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins tilläggsyrkande. 

Annelie Hägg (C) deltar inte i beslutet.  
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Omröstning 
 
Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut  

Nej-röst för bifall till Annelie Häggs med fleras yrkande  
 
Vid omröstningen avges 34 Ja-röster och 13 Nej-röster medan 2 avstår från att 
rösta.  

Bilaga – omröstning 1. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01, 2022-11-08 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-11-06 
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Skrivelse från Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 2022-11-01 
Organisationsskiss 2023, 2022-11-08 
      

Utdrag:  
Respektive sektor 
Kommunikatörsenheten 
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Kf § 143 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö 
kommun 2022-2026 
Dnr KLK 2022/217 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag avseende bestämmelser gällande ersättning till 
förtroendevalda. 

Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C) och Ingbritt Martinsson (C), 
och Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-14 om bestämmelser gällande ersättning 
till förtroendevalda.   

Då Socialdemokraterna och Moderaterna inför mandatperioden 2023-2026 har 
föreslagit att tillväxt- och utvecklingsnämnden ska avvecklas samt att en 
myndighetsnämnd ska införas behöver justeringar ske i bestämmelserna gällande 
ersättning till förtroendevalda.  

Förutom ovanstående avser Socialdemokraterna och Moderaterna att föreslå att 
kommunfullmäktige ska välja samma presidium i Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät 
AB och Eksjö ELIT AB, samt samma presidium i Eksjöbostäder AB och Eksjö 
Kommunfastigheter AB. Även det påkallar till viss del ett behov av att göra 
förändringar i bestämmelserna gällande ersättning till förtroendevalda.  

Förslaget är att förändra bestämmelserna/ersättningsnivåerna enligt följande: 

- Ersättningar för presidieuppdrag i tillväxt- och utvecklingsnämnden tas bort.

- Ersättningar för presidieuppdrag i samhällsbyggnadsnämnden justeras till 12%
för ordförande, 3,6% för förste vice ordförande respektive 1,2% för andre
vice ordförande.

- Ersättningar för presidieuppdrag i myndighetsnämnden införs med 12% för
ordförande, 3,6% för förste vice ordförande respektive 1,2% för andre vice
ordförande.

- Ersättningar för presidieuppdrag i Eksjö Energi AB skrivs om så att ersättningen
även omfattar de helägda dotterbolagen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ersättningsnivån föreslås då vara: 
- 12,0% för ordförande i Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB och

Eksjö ELIT AB.
- 3,6% för förste vice ordförande i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB samt

vice ordförande i Eksjö ELIT AB.
- 1,2% för andre vice ordförande i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB.

- Ersättningar för presidieuppdrag i Eksjöbostäder AB och Eksjö
Kommunfastigheter AB skrivs om så att ersättningen omfattar båda bolagen.
Ersättningsnivån föreslås justeras till 12,0% för ordförande, 3,6% för förste vice
ordförande samt 1,2% för andre vice ordförande

Procenttalen ovan hänvisar till hur bestämmelserna i övrigt är uppbyggda där det 
som avses är en procentuell andel av det årsarvode som kommunstyrelsens 
ordförande erhåller. Samtliga förändringar avseende arvode till förste och andre 
vice ordförande följer samma fördelning i förhållande till respektive ordförandes 
arvode som stora delar av övriga reglementet i enlighet med förslag från 
parlamentariska beredningen.  

Förslaget innebär samma arvodesnivå för presidium inom 
samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, Eksjöbostäder  
AB/Eksjö Kommunfastigheter AB, samt Eksjö Energi AB med dotterbolag. 

Förslaget innebär även att den totala ersättningsnivå som parlamentariska 
beredningen föreslog för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden i princip kvarstår oförändrad (differens är en minskning med 
cirka 1,4 procent).  

Utifrån samtliga förändringar som föreslås minskar fasta ersättningar till 
förtroendevalda med cirka 33 tkr per år.   

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Ulf Svensson (SD) att arvodet för kommunstyrelsens ordförande sänks med 6 
procent, och att den besparingen går till att höja kommunfullmäktiges arvode med 
motsvarande belopp.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Ulf Svenssons ändringsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut  

Nej-röst för bifall till Ulf Svenssons ändringsyrkande  

Vid omröstningen avges 40 Ja-röster och 8 Nej-röster medan 1 avstår från att 
rösta.  

Bilaga – omröstning 2. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01, 2022-11-08 
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 

Utdrag:  
EKFS 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 144 Eksjö Fordonsutbildning AB 
Dnr KLK 2022/5 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att alla aktier i Eksjö Fordonsutbildning AB ska försäljas.   
 
Diana Laitinen Carlsson (S) och Lars Ugarph (M) deltar inte i beredning eller 
beslut på grund av jäv.  
 
Farhan Marofpour (S) Sebastian Hörlin (S), Maria Österberg (S) Johan Starck (S) 
Rozita Hedqvist (S), Mikael Andreasson (S) Stig Axelsson (S), Ingegerd Axell (S), 
Lars Persson (S), Birgitta Johansson (S), Bo Bergvall (S), Karolina Holmberg (S), 
Jonny Stenbäck (S), Siw Leander (S) och Saimy Swärdh (S) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Utifrån önskemål från vd tillika delägare i Eksjö Fordonsutbildning AB om ändrat 
ägande i bolaget, gav Eksjö Stadshus AB (ESAB) följande uppdrag på sitt 
sammanträde 2022-02-22 § 24. 

”Eksjö Stadshus AB beslutar  

att ge vd i uppdrag att ta fram värdering enligt aktieägaravtalet, värdering utifrån 
substansvärdesmetoden, samt en företagsvärdering,    

att ge vd i uppdrag att redovisa underlag gällande historik och ändamål för  
bolagets verksamhet utifrån kommunens ägande, samt juridiska förutsättningar 
för eventuell förändring av ägarskap i bolaget, samt  
 
att uppdragen ska redovisas till styrelsen senast 2022-06-21”. 

Ovanstående uppdrag redovisades för styrelsen 2022-06-21, och i samband med 
det sekretessbelades företagsvärderingen.  

Eftersom det historiska syftet inte finns kvar och inget nytt syfte finns ur Eksjö 
kommuns perspektiv som delägare, föreslås kommunfullmäktige att sälja alla 
aktieandelar i bolaget.  

Försäljningen ska ske enligt aktieägaravtalet punkterna 10 och 12. Det innebär att 
försäljningen i första hand ska ske till nuvarande aktieägare enligt 
hembudsklausulen, och att priset i första hand ska fastställas utifrån en 
marknadsvärdering. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Eksjö kommun har 2022-10-17 fått in en avsiktsförklaring mellan Mats Klasson 
och Personalföreningen angående överlåtelse av personalföreningens aktier till 
Mats Klasson, med förfrågan om kommunen önskar nyttja sin rätt enligt 
hembudsklausulen i aktieägaravtalet.  

Kommunen har 2022-11-01 begärt och från Eksjö Fordonsutbildning AB fått 
uppskov med att besvara frågan om avsiktsförklaring. 
 
Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M), Johan Ragnarsson (V), Micael 
Carlsson (L), Lea Petersson (MP), Mattias Ingeson (KD) och Ulf Svensson 
(SD) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sebastian Hörlin (S), avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sebastian 
Hörlins avslagsyrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-02-22, 2022-06-21, 2022-09-13, 2022-09-20,  
2022-10-04 
Avsiktsförklaring Mats Klasson och Nifsarspsskolans personalklubb ekonomisk 
förening 
Svar från Markus Kyllenbeck avsiktsförklaring 2022-11-01 
Svar från Markus Kyllenbeck avsiktsförklaring personalförening 2022-11-01 
Skrivelse från Annelie Hägg och Markus Kyllenbeck 2022-09-30 
Tjänsteskrivelse från Vd Tord du Rietz 2022-06-21  
Maskinleverantörernas syn på eventuell ägandeförändring 2022-02-09 
Personalens syn på eventuell ägandeförändring 2022-01-25 
Skrivelse från Vd Mats Klasson angående ändrat delägarskap 2022-01-25 
Aktieägaravtal 2012-11-15 
Bolagsordning 2012-08-30   
      

Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildning AB 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 145 Valberedningens arbetsordning för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr KLK 2022/162 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa förslag till arbetsordning för valberedningen för mandatperioden 
2023-2026. 

Ärendebeskrivning  
Arbetsordning för valberedningen för mandatperioden 2023-2026 har upprättats 
och redovisas.  
 
Praktiska skäl talar för att valberedningen i dess helhet (8 ledamöter) inte kallas in 
vid varje valärende. Bortsett från det sammanträde i början av varje mandatperiod 
då beredningar, styrelser och nämnder med mera utses, behandlas nästan 
uteslutande enstaka ärenden som ofta har karaktären av rutinmässiga fyllnadsval. 
Med hänvisning till det föreslås följande arbetsordning för valberedningen: 

1 § I fråga om förfarandet vid avgivande av förslag, protokollföring, protokollets 
innehåll, justering, reservation samt jäv, äger vad i kommunallagen är föreskrivet 
om kommunstyrelsen, motsvarande tillämpning om inte annat anges nedan. 

2 § Vad som anges i kommunstyrelsens reglemente, fastställt av 
kommunfullmäktige 2022-11-24, om kallelse till sammanträde, anmälan om hinder 
att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare, gäller även 
valberedningen. 

3 § I fråga om enstaka fyllnadsval och andra rutinmässiga valärenden har 
ordföranden och vice ordföranden, efter samråd med berörda partier, på 
valberedningens vägnar rätt att avge förslag till kommunfullmäktige. 

I vissa fall har ordföranden och vice ordföranden rätt att via brev eller e-post till 
valberedningens ledamöter, ta in synpunkter på redovisat förslag. Om ingen 
ledamot har avvikande mening, avger ordföranden och vice ordföranden redovisat 
förslag till kommunfullmäktige. 

Ordföranden och vice ordföranden avgör vilka ärenden som är att betrakta som 
rutinmässiga. Vid tveksamhet hänskjuts ärendet till valberedningen för avgörande. 

När förslag lämnas på sådant sätt som anges i denna punkt behöver 
formföreskrifterna i 1 och 2 §§ inte iakttas. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Valberedningens arbetsordning  
      

Utdrag:  
Valberedningen 
EKFS 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 146 Principer för inkallande av ersättare i 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och 
beredningar mandatperioden 2023-2026 
Dnr KLK 2022/163 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att följande principer ska gälla för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen, 
övriga nämnder och utskott under mandatperioden 2023-2026:   
 
-  Ersättarna tjänstgör utifrån partitillhörighet i den ordning de är invalda.   
-  Är ersättare från samma parti förhindrad att tjänstgöra, ska   
 
för ledamot tillhörande  ersättare inträda i  
nedan nedanstående parti  angiven partiordning  
 
S   M, V, MP, C, KD, L, SD 
M   S, KD, C, L, SD, MP, V 
C   KD, L, S, M, V, MP, SD  
SD   M, L, KD, C, S, V, MP  
KD   L, C, M, S, MP, V, SD  
V   MP, C, S, L, KD, M, SD 
L   KD, C, M, S, SD, V, MP 
MP    V, S, C, L, KD, M, SD 
 
Ledamöter och ersättare i alla styrelser/nämnder ska förtecknas i den 
ordningsföljd som det skulle blivit om proportionella val ägt rum. 

Ärendebeskrivning  
Respektive parti har fått ange ordning för inkallande av ersättare att gälla under 
mandatperioden 2023-2026.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens beslut 2022-11-14 
Principer för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen, övriga nämnder och 
utskott, mandatperioden 2023-2026 
      

Utdrag:  
Gruppledare kf 
ALG 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 147 Valteknisk samverkan - avtal 
Dnr KLK 2022/216 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Intyg avseende valteknisk samverkan för mandatperioden 2022-2026 har kommit 
in från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.  

Beslutsunderlag  
Intyg om valteknisk samverkan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 148 Avsägelse av uppdrag - Morten Lindh (C) 
Dnr KLK 2022/254 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Morten Lindh (C),  
 
att överlämna ärendet till valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Morten Lindh (C) avsäger sig uppdragen som ersättare i Eksjö Energi AB, 
ersättare i Eksjö Elnät AB, och som ledamot i Itolv AB. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Morten Lindh, 2022-11-23 
      

Utdrag:  
Morten Lindh 
HR-avdelningen 
Valberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 149 Ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige efter Monica Eriksson (SD) 
Dnr KLK 2022/211 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.   

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-10-17 avsägelse från Monica Eriksson (SD).  

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2022-11-03 att Jonas Wasén (SD) har utsetts till ny 
ledamot i kommunfullmäktige från och med 2022-11-03 till 2026-10-14, och att 
Jonas Lindvall (SD) har utsetts till ny ersättare för samma period. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2022-11-03 
      

Utdrag:  
Jonas Wasén 
Jonas Lindvall 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 150 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Ami Fagrell (V) 
Dnr KLK 2022/247 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Hemställan om ny sammanräkning har gjorts till Länsstyrelsen efter att ersättaren 
Ami Fagrell (V) avlidit.  
 
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2022-11-16 att Jonas Lindgren (V) har utsetts till 
ny ersättare i kommunfullmäktige från och med 2022-11-16 till 2026-10-14. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2022-11-16 
      

Utdrag:  
Jonas Lindgren 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 151 Val av 8 ledamöter i kommunrevisionen 
2023-01-01--2027-06-30, för mandatperioden 2023-
2026, ordförande och vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Eksjö kommunrevision 2023-01-01—2027-06-30, utse  
 
Paul Hultberg (S) 
Karin Elardt (M) med undantag av Höglandets Överförmyndarnämnd, 
Valnämnden och Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond. 
Morten Lindh (C) med undantag av Höglandets Överförmyndarnämnd,  
Tore Sand (SD)  
Larsolof Egbäck (KD)  
Jan Pilefelt (V)  
Olle Sjöberg (L)  
Ronny Korsberg (MP) 
 
att till ordförande utse Morten Lindh och till vice ordförande utse Paul Hultberg. 
 
Yrkande 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 
 
Bo-Kenneth Knutsson (C) att Morten Lindh väljs som revisor med undantag av 
Höglandets Överförmyndarnämnd,  
 
Ulf Björlingson (M) att Karin Elardt väljs som revisor med undantag av 
Höglandets Överförmyndarnämnd, Valnämnden och Prosten och Prostinnan 
Svenssons Minnesfond.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 152 Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i 
kommunstyrelsen 2023-2026, ordförande, 1:e och 
2:e vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i kommunstyrelsen 2023-01-01—2026-12-31 utse 
 
Sebastian Hörlin (S)  
Annelie Hägg (C)  
Markus Kyllenbeck (M)  
Maria Österberg (S)  
Ulf Svensson (SD)  
Bo-Kenneth Knutsson (C)  
Ulf Björlingson (M)  
Lars Persson (S)  
Mattias Ingeson (KD)  
Pernilla Andersson (M)  
Jonas Lindvall (SD)  
Karolina Holmberg (S)  
Magnus Alm (L) 
 
att till ersättare för samma tid utse  
Lennart Gustavsson (S)  
Lisa Petri Draklid (C) 
Annelie Sjöberg (M) 
Saimy Swärd (S) 
Mikael Lindblom (SD) 
Jan Nilsson (C) 
Mats Danielsson (M) 
Jonny Stenbäck (S) 
Marianne Ljunggren (KD) 
Lars Ugarph (M) 
Gill Östergren Puisto (SD) 
Vernisa Gazibara (S) 
Cecilia Jämsen Hultberg (L) 
 
att till ordförande utse Markus Kyllenbeck (M), till 1:e vice ordförande Sebastian 
Hörlin (S), och till andre vice ordförande utse Annelie Hägg (C). 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  
 
Ulf Svensson (SD) att i första hand utse till 2:e vice ordförande utse Mattias 
Ingeson (KD), i andra hand utse Jonas Lindvall.  

Mattias Ingeson (KD meddelar att han inte står till förfogande.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på valberedningens förslag mot Ulf Svenssons yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att till andre vice ordförande utse Annelie Hägg, Centerpartiet.  

Omröstning 
 
Omröstning begärs och den är sluten eftersom ärendet avser personval.  
 
Samer Fadel Ahmed och Johan Starck, tillika justerare, utses att biträda 
ordföranden vid omröstningen.  

Blanka valsedlar delas ut.  

De röstande avger sina valsedlar i en valurna och prickas av.  

Sedan omröstningen avslutats sker röstsammanräkning. Antalet avgivna röster är 
49, varav 16 har avstått att välja.  

Ordföranden finner, efter genomförd röstsammanräkning,  
 
att kommunfullmäktige beslutar att utse Annelie Hägg, Centerpartiet till 2:e vice 
ordförande.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 153 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 2023-2026, ordförande, 
1:e och 2:e vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 2023-01-01—2026-12-31 utse 
 
Stig Axelsson (S) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Annelie Sjöberg (M) 
Maria Lindholm (S) 
Helena Möller (SD) 
Sven-Olof Lindahl (L) 
Maria Felix (M)  
 
att till ersättare för samma period utse 
 
Jan-Olof Vernblom (S) 
Marina Ericsson (C) 
Raoul Adolfsson (M) 
Jacob Frisk (S) 
Gill Östergren Puisto (SD) 
Marie Björk (KD) 
William Sjöberg (M) 
 
att till ordförande utse Stig Axelsson (S), till 1:e vice ordförande utse Annelie 
Sjöberg (M), och till 2:e vice ordförande utse Sven-Olov Lindahl (L). 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Barn- och ungdomssektorn 
HR-avdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 154 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i 
socialnämnden 2023-2026, ordförande, 1:e och 
2:e vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i socialnämnden 2023-01-01—2026-12-31 utse  
 
Rozita Hedqvist (S) 
Gun-Ann Öholm Jansson (C) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Mattias Granath (S) 
Elisabeth Werner (SD) 
Samer Fadel Ahmad (C) 
Nathalie Nilsson (M) 
 
att till ersättare för samma period utse 
 
Siw Leander (S) 
Birgitta Liljerås Larm (KD) 
Monica Mimer (M) 
Mattias Boije (S) 
Veronica Eberl (SD) 
Arne Carlsson (L) 
Magnus Flank (M)  
 
att till ordförande utse Marie-Louise Gunnarsson (M), till 1:e vice ordförande 
Rozita Hedqvist (S), och till 2:e vice ordförande Gun-Ann Öholm Jansson (C). 
 
YRKANDE 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Ulf Svensson (SD) att till 2:e vice ordförande utse Elisabeth Werner (SD).  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Ulf Svenssons yrkande mot valberedningens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  
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Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
Socialnämnden 
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Kf § 155 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 
gemensam överförmyndarnämnd 2023--2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i överförmyndarnämnden 2023-01-01—2026-12-31, utse Lars-Åke 
Andersson (M) med Viking Ottosson (S) som ersättare.   

Ärendebeskrivning  
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner har 
en gemensam överförmyndarnämnd med gemensam överförmyndarverksamhet. 
 
Enligt Överförmyndarnämndens reglemente är Vetlanda kommun värd kommun 
för den gemensamma nämnden.  
 
Överförmyndarnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Av 
nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande. Varje 
kommun utser en ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden. 
Ordförandeskapet ska rotera mellan kommunerna och ordförande och vice 
ordförande väljs på en period om två år. 
 
För 2023-2024 är det Nässjö kommun som innehar ordförandeskapet.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Överförmyndarnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 156 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i 
styrelsen för Eksjöbostäder AB fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordföranden 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Eksjöbostäder AB från och med ordinarie bolagsstämma 2023 
till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse 
 
Ingegerd Axell 
Bengt Jacobsson 
Anders Gustafsson 
Peter Lindholm 
Göran Augustsson 
Micael Carlsson 
Jesper du Rietz 
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse  
 
Dave Rosenbaum 
Julia Liderfelt  
Mats Wissinger 
Viking Ottosson 
Gun Andersson 
Magnus Kullberg 
Maria Felix 
 
att till ordförande utse Anders Gustafsson, till 1:e vice ordförande Ingegerd Axell, 
till 2:e vice ordförande Bengt Jacobsson. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
Eksjöbostäder AB 

 

32



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 157 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i 
styrelsen för Eksjö Kommunfastigheter AB fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Eksjö Kommunfastigheter AB, från och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse 
 
Ingegerd Axell  
Bengt Jacobsson  
Anders Gustafsson  
Peter Lindholm  
Göran Augustsson  
Micael Carlsson  
Jesper du Rietz  
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse   
 
Dave Rosenbaum  
Julia Liderfelt  
Mats Wissinger  
Viking Ottosson  
Gun Andersson  
Magnus Kullberg  
Maria Felix  
 
att till ordförande utse Anders Gustafsson, till 1:e vice ordförande Ingegerd Axell, 
till 2:e vice ordförande Bengt Jacobsson.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14  
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
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Kf § 158 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i 
styrelsen för AB Eksjö Industribyggnader fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande och vice 
ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i AB Eksjö Industribyggnader från och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse  
 
Ulla Hägg  
Gunnar Svensson 
Jan Holmqvist 
Bo Bergvall 
Göran Augustsson 
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse   
 
Felizia Pedersen Dambo  
Erling Johansson 
Jan Hall 
Mikael Kyllenbeck 
Gun Andersson 
 
att till ordförande utse Jan Holmqvist, och till vice ordförande utse Ulla Hägg. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
AB Eksjö Industribyggnader 
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Kf § 159 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i 
styrelsen för Eksjö Energi AB fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordföranden 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Eksjö Energi AB, från och med ordinarie bolagsstämma 2023 
till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse  
 
Johan Starck  
Lennart Nilsson 
Bo-Anders Jansson 
Jonny Stenbäck 
Ulf Svensson 
Magnus Berglund 
Jörgen Rosén 
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse 
 
Ingrid Ottosson  
Sveninge Ågren 
Jes Suhr 
Håkan Dufva 
Urban Svensson 
Jan-Olof Svärd   
Peter Lång  
 
att till ordförande utse Johan Starck, till 1:e vice ordförande Bo-Anders Jansson, 
till 2:e vice ordförande Lennart Nilsson. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
Eksjö Energi AB 
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Kf § 160 Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter i 
styrelsen för Eksjö Elnät AB fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Eksjö Elnät AB, från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse  
 
Johan Starck  
Lennart Nilsson 
Bo-Anders Jansson 
Jonny Stenbäck 
Ulf Svensson 
Magnus Berglund 
Jörgen Rosén 
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse 
 
Ingrid Ottosson  
Sveninge Ågren 
Jes Suhr 
Håkan Dufva 
Urban Svensson 
Jan-Olof Svärd   
Peter Lång 
 
att till ordförande utse Johan Starck, till 1:e vice ordförande Bo-Anders Jansson, 
till 2:e vice ordförande utse Lennart Nilsson. 

Beslutsunderlag  
Nomineringar 
      

Utdrag:  
De valda 
Eksjö Elnät AB 
HR-avdelningen 
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Kf § 161 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i 
styrelsen för Skruven Fastighets AB i 
Mariannelund fr.o.m. bolagsstämma 2023 t.o.m. 
ordinarie bolagsstämma 2027, ordförande och 
vice ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB, från och med 
ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse  
 
Ulla Hägg  
Gunnar Svensson  
Jan Holmqvist 
Bo Bergvall 
Göran Augustsson 
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse   
 
Felizia Pedersen Dambo 
Erling Johansson 
Jan Hall 
Mikael Kyllenbeck 
Gun Andersson 
 
att till ordförande utse Jan Holmqvist, och till vice ordförande utse Ulla Hägg. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Skruven Fastighets AB 
HR-avdelningen 
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Kf § 162 Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i 
styrelsen för MA Industrifastigheter AB fr.o.m. 
bolagsstämma 2023 t.o.m. ordinarie 
bolagsstämma 2027, ordförande och vice 
ordförande 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i styrelsen för MA Industrifastigheter AB från och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse 
 
Ulla Hägg  
Gunnar Svensson  
Jan Holmqvist  
Bo Bergvall  
Göran Augustsson   
 
att till suppleanter för samma tidsperiod utse     
Felizia Pedersen Dambo   
Erling Johansson  
Jan Hall  
Mikael Kyllenbeck  
Gun Andersson   
 
att till ordförande utse Jan Holmqvist, och till vice ordförande Ulla Hägg. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
HR-avdelningen 
MA Industrifastigheter AB 
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Kf § 163 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 
Direktionen för Höglandsförbundet 2023-2026 
Dnr KLK 2022/164 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamöter i Direktionen för Höglandsförbundet 2023-01-01—2026-12-31, 
utse 
 
Markus Kyllenbeck  
Annelie Hägg 
 
att till ersättare för samma tidsperiod utse 
 
Sebastian Hörlin 
Bo-Kenneth Knutsson 

Beslutsunderlag  
Valberedningens protokoll 2022-11-14 
      

Utdrag:  
De valda 
Direktionen för Höglandsförbundet 
HR-avdelningen 
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Kf § 164 Kommunrevisionens granskning av 
Delårsrapport 2022 
Dnr KLK 2022/212 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera revisionsskrivelse och granskningsrapport till kommunstyrelsen för 
yttrande till kommunfullmäktige senast 2023-02-23.  

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen har granskat delårsrapport 2022. Av granskningsrapporten 
framgår att revisionen bedömer att det prognosticerade resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning.  

Beslutsunderlag  
Kommunrevisionens granskningsrapport 2022-11-03 
Revisionsskrivelse 2022-11-03 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Kf § 165 Taxa för elbilsladdning i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/227 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta taxa för elbilsladdning, 
 
att delegera beslutanderätten om prisjustering till kommunstyrelsen, samt 
 
att taxan ska gälla från och med lagakraftvunnet beslut. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2021-05-18 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
budgetberedningen i april 2022, utreda olika förslag till utbyggnadstakt av 
infrastruktur för elladdning samt kommunens engagemang i infrastrukturen.  
I utredningen redovisades underlag, fakta och statistik om den befintliga 
laddinfrastrukturen i Eksjö kommun. Därutöver redovisades tre huvudalternativ 
för inriktning de kommande åren. Till varje alternativ redovisades 
investeringskostnad och årlig driftkostnad. 
Inför budgetberedningen 2022-08-26 kompletterades utredningen med det förslag 
som samhällsbyggnadssektorn och Eksjö Energi AB förordar. Alternativet som 
förordas innebär en koncentration av laddinfrastrukturen, där den förväntas 
användas som mest där det finns ett utbud av handel och flera arbetsplatser i 
centrum och generellt fler besökare och målpunkter. Det innebär totalt 18 nya 
laddpunkter på nio nya laddstolpar fördelade i Mariannelund, Ingatorp och Eksjö. 
Investeringskostnaden beräknas till 1 mnkr. Del av investeringen kan komma att 
finansieras med bidrag från Klimatklivet. Driftbudgeten ökar med 90 tkr per år. 

I Eksjö kommun finns idag åtta laddpunkter (22 kW) fördelade på tre olika 
geografiska platser i Eksjö. Därutöver har fyra laddpunkter (50 kW) färdigställts 
under 2022. Dessa finns i Mariannelund och Eksjö.  

Eksjö kommun upphandlade en betaltjänst 2021. Avtal tecknades med Park & 
Charge, som sköter debitering och fakturering. Förutom de fasta kostnaderna för 
abonnemang och kostnad för uppkoppling, tar Park & Charge ut en avgift för 
fakturering och administration om nio procent av intäkten för laddningarna. 

Det varierar mycket hur kommuner resonerar kring laddplatser och avgift för 
laddning. Några kommuner tar ut avgift för laddning som ett tillägg till 
parkeringsavgiften, några tar enbart ut en tidsbaserad taxa och några tar ut avgift 
per kilowattimme (kWh).  

Driftkostnaden per månad för befintliga laddpunkter i Eksjö kommun (åtta) 
beräknas för närvarande till cirka 1 300 kr per månad per laddpunkt. I det ligger 
fasta kostnader för uppkoppling, abonnemang till en betaltjänst, nätkostnad och 
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elförbrukning. Kapitalkostnad ingår inte. De två nya snabbladdstationerna som 
har installerats under 2022 kommer ha en högre driftkostnad. Då ingår även 
kapitalkostnad. 

För att Eksjö kommun ska få täckning för sina kostnader för installation, el, och 
övrig drift, föreslås att en taxa införs. Eksjö kommun tar idag inte ut någon 
parkeringsavgift för uppställning av fordon på allmän plats. Därför föreslås en 
energibaserad taxa med kostnad per kWh.  

Utgångspunkten är 3,00 kr/kWh för laddpunkter med lägre effekt, det vill säga för 
11 respektive 22 kW samt 6,00 kr/kWh för laddpunkter med en effekt på 50 kW 
eller högre.  

Energipriset varierar över tid, vilket innebär att priset bör ses över minst en gång 
per år. För att få en mer följsam prisnivå skulle man kunna överväga att se över 
prissättningen oftare än en gång per år. Den ekonomiska risken att inte ändra mer 
än en gång per år, är dock minimal. Utifrån dagens investerings- och 
driftkostnader går det inte att få full kostnadstäckning genom avgifter.  

Eksjö kommuns intäkter för elladdningar under de senaste 12 månaderna uppgår 
till cirka 50 procent av kostnaden för drift, exklusive kapitalkostnader. Full 
kostnadstäckning skulle innebära en orimligt hög avgift för laddningarna. 
Föreslagen taxa ligger därför i nivå med övriga kända taxor för publik elladdning. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och 
ekonom/controller Lise Rundén, 2022-10-11 
Taxa för elbilsladdning  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 

42



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 166 Delårsbokslut per 2022-08-31 - 
Höglandets Överförmyndarnämnd 
Dnr KLK 2022/209 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att delårsrapporten anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Delårsbokslut för tiden 1 januari 2022 till 31 augusti 2022. Verksamheten håller 
lagd budget. Prognosen för helår 2022 ger för närvarande inte anledningar till 
justering gentemot budget. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Beslut från Höglandsförbundets överförmyndarnämnd 2022-09-21  
Delårsbokslut 2022-08-31 Höglandets överförmyndarnämnd 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundets överförmyndarnämnd 
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Kf § 167 Granskning av delårsrapport 2022 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2022/230 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen har granskat delårsrapport 2022 för Höglandsförbundet. 
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Kf § 168 Biokol - motion 
Dnr KLK 2022/131 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att förklara motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion 
2022-05-15 följande: Att använda biokol i stället för konstgödning är något som 
allt fler ser som ett framtida alternativ. Detta skulle samtidigt kunna vara en 
lösning på vår tids koldioxidutsläpp och klimatproblem. 

Det var länge ett mysterium hur de näringsfattiga jordarna i Amazonas djungler 
kunde ha försörjt en tämligen stor befolkning. Forskare har kommit fram till att 
det berodde på att man berikade jorden med biokol. ”Terra preta”, den svarta 
jorden, är ett begrepp som har sitt ursprung i tillverkning av biokol. Tekniken 
användes av indianerna för mer än tusen år sedan i Amazonas. De tillsatte 
systematiskt kol till sina jordar och gjorde den därmed extremt bördig. Biokol är 
ett utmärkt jordförbättringsmedel som kan tillföras såväl jordbruksmark som 
trädgårdsjord. Den håller jorden fuktig och förhindrar att näringsämnen läcker ut 
till vattendragen. Tekniken kring biokol är att omvandla organiskt material som 
ris, kvistar, grenar med mera till biokol via pyrolys. Denna process bygger på att 
förbränningen sker i en syrefattig miljö. I en biokolsanläggning skulle avfall från 
skogen, parker och trädgårdar kunna omvandlas till biokol och samtidigt bli ett 
värmetillskott till kommunens fjärrvärmeanläggning.  

Alternativet till att framställa biokol av biologiskt avfall är antingen förbränning 
eller kompostering. Vid förbränning återgår kolet till koldioxid och vid 
kompostering bildas, förutom jord, även en viss mängd metan som är en mycket 
kraftfull växthusgas. En produktionsanläggning av biokol skulle därför kunna bli 
ett bidrag till att göra kommunen fossilfri (koldioxidneutral). 

För varje ton biokol som produceras tas cirka 3,7 ton koldioxid från atmosfären 
för att i stället bindas i marken och återgår inte inom de närmaste årtusendena. 
Halveringstiden för biokol är mellan 1000 och 6000 år enligt olika uppgifter. 

För att minska klimatutsläppen ger Naturvårdsverket under 2022 och fram till 
2026 stöd via Klimatklivet för framställning och användning av biokol.  

Miljöpartiet yrkar därför att Eksjö kommun ger Eksjö Energi i uppdrag att 
undersöka möjligheten att anlägga en biokolproduktion i anslutning till 
fjärrvärmeverket. Om avfallsmängden i vår kommun är för liten för att få 
lönsamhet med enbart vårt eget biologiska avfall, borde det vara möjligt att 
samarbeta med andra höglandskommuner för att få till en effektiv anläggning. 
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Biokolsfrågan är, trots gammal och beprövad teknik, använd i liten skala och det 
finns i dagsläget inte någon större produktion i landet.  

I samband med ombyggnationen av Österlånggatan i Eksjö, torget i Ingatorp samt 
renoveringen av parkeringsytorna i Mariannelund, har Eksjö kommun använt en 
blandning av biokol och makadam, ”kolmakadam”, som bas för trädplanteringar. 
Kolmakadam binder vatten och näring till träden. Den fungerar samtidigt som en 
dagvattenhanterare som renar dagvatten och binder stora mängder vatten.  

Eksjö Energi AB genomförde, tillsammans med andra energibolag, ett 
studiebesök i Västerviks kommun för att lyssna på deras pågående projekt med att 
nyttja biokol i vattenanläggningar och jordbruk. Projektet bedöms av Eksjö 
Energi AB som mycket intressant. Resultaten av deras försöksverksamhet under 
de kommande åren kommer att följas väl.  

Projektet är i ett tidigt stadium, där man gör försök med biokol bland annat i 
dagvattendammar, som fyllning runt dräneringsrör i åkermark, försök att lägga ut 
det på åkermark i olika skikt. Sammantaget bedöms det finnas en stor potential i 
projektet, nackdelen är att biokolen idag är väldigt dyr.  

Eksjö Energi AB kommer att utreda möjligheterna med att komplettera befintliga 
fjärrvärmeanläggningar med en produktionsanläggning av biokol. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Lea Petersson (MP) att motionen bifalls.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lea 
Peterssons bifallsyrkande.  

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31, 2022-11-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-10-19  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-10-17 
Motion från Miljöpartiet de gröna 2022-05-15 
      

Utdrag:  
Lea Petersson (MP) 
Eva Ekenberg (MP) 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 169 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 
Dnr KLK 2022/149 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna framför, genom Johan Starck och Bertil Granman, i motion 
2022-06-10 följande: När en fastighetsägare behöver vidta åtgärder kring enskilt 
avlopp uppstår oftast många, och ibland komplicerade, frågor. Kommunens 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställs ofta inför situationen där invånaren 
önskar rådgivning från densamma vilket, av förklarliga skäl, inte är lämpligt då det 
är samma person som har till uppgift att utöva tillsyn inom området.  

Även fast miljö- och hälsoskyddsinspektören, utifrån ovanstående, inte är rätt 
funktion för att bidra med rådgivning, kvarstår behovet av rådgivning för den 
enskilde. För att underlätta för både våra invånare och kommunens 
tillsynsverksamhet, föreslår motionärerna att Eksjö kommun ska se över 
möjligheten till en rådgivningsfunktion inom området likt den kommunen i 
samarbete med andra kommuner, har för energirådgivning. Även denna typ av 
rådgivningsfunktion kanske är möjligt att utföra i samarbete med andra 
kommuner. 

Samhällsbyggnadssektorn genom miljöenheten har i snitt utfört tillsyn över ett 
hundratal enskilda avloppsanläggningar per år de senaste tio åren samt ett tio- till 
tjugotal nya anläggningar kopplade till ny tillkommande bostads-, fritids- eller 
verksamhetsbebyggelse per år. I Eksjö kommun finns drygt 2000 enskilda 
avloppsanläggningar.  

Behovet av rådgivning inom området bedöms variera. Det är dels kopplat till den 
ansvariga fastighetsägarens kunskap men beror också på kunskapen hos den 
anlitade entreprenören för utförandet. Utöver den grad av vägledning som miljö- 
och hälsoskyddsinspektörerna ger finns vägledning att tillgå från Havs- och 
vattenmyndigheten; Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17. Denna vägledning är 
även den som kommunens inspektörer utgår ifrån.  

Precis som motionärerna är inne på, är det ett i många stycken komplext 
ämnesområde. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att fastighetsägaren i flertalet 
fall tar in stöd för att kunna hantera frågeställningarna som uppstår.  
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I syfte att förenkla och skapa förståelse för de kravnivåer och anläggningstekniska 
behov som behöver uppfyllas, har inspektörerna tagit initiativ till branschspecifika 
träffar för att informera, och till viss del utbilda, Eksjö kommuns lokala företagare 
inom branschen. Detta är ett grepp som bedöms kunna utvecklas ännu mer. 

I frågan om en VA-rådgivningsfunktion bedöms en sådan kunna vara en god 
tillgång i hanteringen av enskilda avlopp, och som ett stöd till fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnadssektorn anser dock att det är en funktion som redan finns, och 
en tjänst som näringslivet erbjuder. Av konkurrensskäl bör kommunen vara 
försiktig med inrättande av en sådana funktioner som kan påverka näringslivets 
förutsättningar negativt.  

Frågeställningen går däremot att angripa på andra sätt, exempelvis genom att 
funktionen VA-rådgivning upphandlas. Det är möjligt för en fastighetsägare att 
inhämta stöd kostnadsfritt eller mot viss avgift. Ett sådant upplägg skulle vara en 
flexibel lösning för att ge stöd när det behövs. Kostnadsmässigt blir ett sådant 
upplägg svårt att bedöma då det utgår från nyttjandegraden. Kommunen skulle 
kunna sätta ett tak för tjänsten. Ett enkelt räkneexempel har tagits fram nedan för 
att ge en grovt uppskattad kostnad per år. 

Räkneexempel: 
25 ärenden (fastighetsägare eller entreprenör i behov av utökad rådgivning) 
8 timmar per ärende 
800 kr per timme 
Summa per år: 160 000 kr 

Oavsett vilken väg man skulle välja, handlar frågeställningen i slutändan om ifall 
det finns en allmän nytta, och om uppgiften ska prioriteras ekonomiskt. 
Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att verksamheten kan ge information 
och utbildningstillfällen för branschen i första läget. Skulle det därefter visa sig att 
det fortsatt kvarstår utmaningar inom området, bör fler insatser övervägas. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06, 2022-11-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, daterad 2022-10-17 
Motion från Johan Starck (S) och Bertil Granman (S), 2022-06-10  
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 170 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - 
motion 
Dnr KLK 2022/153 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen. 
 
Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Mikael Lindblom (SD), Mats 
Svensson (SD), Veronika Eberl (SD) Gill Östergren Puisto (SD) och Göran 
Augustsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Elsparkcyklar har numer blivit en vanlig syn på våra gator i landet som bedrivs av 
uthyrningsfirmor, dessa aktörer startade i Sveriges större städer, men expanderar 
explosionsartat genom att de vidgar sina verksamheter mot minder orter, vilket 
medfört utmaningar för dessa kommuner. 

Det blir kommunerna som till sist får ta ansvaret och kostnaderna för hanteringen 
av de elsparkcyklar som inte hanteras korrekt. Dessa felhanterade 
(parkerade/slängda) elsparkcyklar utgör en stor risk för kommunens invånare att 
skadas genom olycka, detta sker och har tyvärr redan skett i landet med dödlig 
utgång.  

Dessa elsparkcyklar som parkeras och slängs utan ordning innebär dessutom extra 
stor risk och problem för personer med synnedsättning, äldre eller rullstolsburna.  

En annan utmaning är att de framförs tillsammans med gående på cykelbanor och 
tillsammans med biltrafiken. Eksjö kommun har i dagsläget inte någon möjlighet 
att, utöver de redan lagda ordningsstadgande trafikreglerna, lösa dessa utmaningar.  

Det är därför viktigt att Eksjö kommun i förebyggande tar fram ett enkelt och 
tydligt regelverk som eventuella aktörer har att förhålla sig till, så kanske Eksjö 
kommun slipper det kaos som dessa bolag har åstadkommit, i andra kommuner 
där dessa etablerat sig i med sina elsparkcyklar, alternativa lösningar finns att ta 
efter från landets kommuner eller från Europas länder. Ett alternativ som varit 
väldigt framgångsrikt i Paris är att tillsätta fasta parkeringsplatser avsedda för 
elsparkcyklar vid lämpliga platser där man hämtar och lämnar sin elsparkcykel. 
Lämnas sedan den hyrda elsparkcykeln utanför den avsedda parkeringen så tickar 
debiteringen vidare för personen som hyrt den, samt att kommunen får ersättning 
av aktören för återställandet. 
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Sverigedemokraterna yrkar därför 

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

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

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

• att debitering av taxa fortlöper för personen som hyrt fordonet, fram till att 
fordonet är parkerat på avsedd plats och 

• att kommunen får debitera aktören för återställandet av elsparkcyklarna. 

I många kommuner har man behövt anpassa miljön efter elsparkscyklarnas ingång 
i stadsmiljön. Ett antal olika företag levererar tjänsten – inga av dessa finns idag i 
Eksjö.  

Problemet är kopplat till trängsel, svårt att komma fram och framför allt att 
tillgängligheten försämras då fler ska samsas om det gemensamma utrymmet. 

En omvärldsbevakning har gjorts och valet blev att titta på Jönköpings Kommun. 
De har i dagsläget två leverantörer av elsparkcyklar och har valt följande grepp: 

De har trafikregler för elsparkcyklar tydligt på sin hemsida. Att du måste hålla 
angiven hastighet på gågata, väja för gående. Vidare att det är samma regler för 
parkering som för vanliga cyklar. Man låter även leverantörerna ta ansvar för 
trasiga och felparkerade elsparkcyklar och hänvisar att man ska vända sig till dem 
direkt med sina klagomål. Det är alltså inte kommunens ansvar att ta hand om 
dessa. 

I sammanhanget är det viktigt att regelverket, dvs vem ansvarar för vad, är tydligt. 
Eksjö kommun ansvarar för förutsättningarna och polisen för att trafikregler följs. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn och samhällsbyggnadssektorn bedömer 
gemensamt att det inte behövs några åtgärder i dagsläget. Men menar att det är 
viktigt att bevaka om det skulle uppstå behov/ansökan inom Eksjö kommun. 

Vidare anser sektorerna att det är positivt att frågan aktualiseras och tycker att 
motionen har relevans utifrån att många orter/städer upplever stora problem. 

Sammantaget bedömer tillväxt- och utvecklingssektorn och 
samhällsbyggnadssektorn att behovet av regler för elsparkcyklar inte finns i 
nuläget men bra att bevaka om det skulle erbjudas Eksjö kommun framgent. 
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Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Ulf Svensson (SD) bifall till motionen. 

Sebastian Hörlin (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ulf 
Svenssons yrkande om bifall.  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06, 2022-11-01 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Camilla Egerlid, 2022-10-11 
Motion från Sverigedemokraterna, 2022-06-13  
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Kf § 171 Miljö- och motionskampanj - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2019/274 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att upphäva tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 482, samt 
 
att därefter avslå medborgarförslaget.  

Ärendebeskrivning  
Lars-Evert Björck föreslår i medborgarförslag 2019-06-05 att Eksjö kommun tar 
initiativ till, och genomför en miljö- och motionskampanj, så som den 
genomfördes under fem år på 1990-talet. 

Det var ett samverkansprojekt som drevs av kommunen, landstinget och ett antal 
externa aktörer. Aktiviteten bestod i att genom att köpa start-kort och cykla ett 
antal gånger, deltog man i utlottning av priser, bland annat en resa till Paris för två 
personer, cyklar med mera. Aktiviteten fick stort genomslag, sista året lite drygt 
3 000 startkort.  

Under kampanjen genomfördes även ett antal föreläsningar för allmänheten, och 
ett antal friskvårdsombud skapades både inom företag och föreningar.  
 
Efter möte mellan fritidschef och förslagsställaren 2019 hade fritidsavdelningen 
för avsikt att påbörja ett arbete med förslaget som grund. Tidplanen var dock 
osäker och fritidsavdelningen kan nu konstatera att ingen motionskampanj har 
planerats. Förutsättningar samt omständigheter har förändrats efter att beslut 
tagits såsom pandemi och att ansvarig fritidschef 2019 har slutat i kommunen.  

Fritidschefen har pratat med förslagsställaren och förslaget är inte aktuellt i 
dagsläget, då förstagsställaren tycker det gått för långt tid sedan beslut med 
hänvisning till pandemin. Förslagsställaren anser inte att den formen av kampanj 
är angelägen nu. Fritidsavdelningen anser inte heller att en miljö- och 
motionskampanj i den föreslagna formen i nuläget ska genomföras av kommunen, 
att stötta föreningar eller andra som vill anordna någon form av 
friskvårdsaktiviteter prioriteras i första hand.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-10-19 
Medborgarförslag från Lars – Evert Björk, 2019-06-05 
Tjänsteskrivelse från Stefan Hallberg fritidschef, 2019-11-08 
Tjänsteskrivelse från Ulrika Skäär fritidschef, 2022-10-14 
      

Utdrag:  
Förstagsställaren 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Kf § 172 Aktivering på Solgården - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/210 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till socialnämnden med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2023-05-16. 

Ärendebeskrivning  
Camilla Johansson framför i medborgarförslag 2022-10-05 följande.  

Min mor bor på Solgården i Ingatorp. Jag anser att de som bor där har för lite att 
göra. Därför tycker jag att en fritidspedagog eller liknande, kan anställas för att 
anordna olika aktiviteter som exempelvis promenader, bakning, bingo, högläsning 
eller filmvisning.  

Aktiviteterna ska vara frivilliga och anpassas för deltagarna.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Camilla Johansson, 2022-10-05 
      

Utdrag:  
Camilla Johansson 
Socialnämnden 
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Kf § 173 Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer efter samråd - rättelse i underlag 
Dnr KLK 2022/190 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-27 presenterades beslutsunderlag 
i form av protokoll från kommunfullmäktiges presidium.  
 
Protokollet var skrivet så att man kunde uppfatta att även kommunstyrelsens 
presidium deltagit i beslutet, vilket inte var fallet. Protokollet har därför redigerats 
så att det framgår att endast kommunfullmäktiges presidium fattat beslutet.  
 
I samband med dagens möte har ett skrivfel också konstaterats i fullmäktiges 
presidiums beslut. Där står att en åtgärdsplan ska upprättas för revisionens 
överskott, det ska i stället vara åtgärdsplan för revisionens underskott.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-10-06 
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Kommunfullmäktige - resultat av omröstning Sida 1 (2)
2022-11-24 Omröstning 1 Omröstning 2

Tjg Avstår Ja-röst Nej-röst Avstår Ja-röst Nej-röst
Ledamot ers
Kim Lindström M X 1 1
Stellan Johnsson C 1 1
Sebastian Hörlin S 1 1
Markus Kyllenbeck M 1 1
Annelie Hägg C 1 1
Ulf Svensson SD 1 1
Maria Österberg S 1 1
Lars Ugarph M 1 1
Johan Starck S 1 1
Mattias Ingeson KD 1 1
Samer Fadel Ahmad C 1 1
Elisabeth Werner SD 1 1
Rozita Hedqvist S 1 1
Marie-Louise Gunnarsson M X 1 1
Johan Ragnarsson V 1 1
Mikael Andreasson S 1 1
Lennart Nilsson C 1 1
Mikael Lindblom SD 1 1
Magnus Alm L 1 1
Annelie Sjöberg M 1 1
Bo-Kenneth Knutsson C 1 1
Marianne Ljunggren KD 1 1
Stig Axelsson S 1 1
Raoul Adolfsson M X 1 1
Mats Svensson SD 1 1
Ingegerd Axell S 1 1
Lea Petersson MP 1 1
Anders Gustafsson M 1 1
Lisa Petri Draklid C 1 1
Lars Persson S 1 1
Veronica Eberl SD 1 1
Birgitta Johanson S 1 1
Jürgen Beck V X 1 1
Ingbritt Martinsson C X 1 1
Bo Bergvall S X 1 1
Gill Östergren Puisto SD 1 1
Magnus Berglund KD 1 1
Pernilla Andersson M 1 1
Karolina Holmberg S X 1 1
Gun-Ann Öholm Jansson C 1 1



Kommunfullmäktige - resultat av omröstning Sida 2 (2)
2022-11-24

Tjg Avstår Ja-röst Nej-röst Avstår Ja-röst Nej-röst
Ledamot ers

Micael Carlsson L 1 1
Göran Augustsson SD 1 1
Jonny Stenbäck S 1 1
Ulf Björlingson M 1 1
Siw Leander S 1 1
Bo-Anders Jansson M 1 1
Jonas Wasén SD 1 1
Saimy Swärd S 1 1

Diana Laitinen Carlsson* 1
Farhan Marofpour** 1

2 34 13 1 40 8
Antal avgivna röster 49 49

*Omröstning 1
Diana Laitinen Carlsson
**Omröstning 2
Farhan Marofpour
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