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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-25

Sammanträde med 

Plats och tid
Beslutande 

Ledamöter 

Kommunfullmäktige 
Digitalt möte via Teams, från kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-21.55 

Mats Danielsson (M), deltar från kommunfullmäktigesalen 
Ingbritt Martinsson (C)  
GunBritt Henning (S), deltar från kommunfullmäktigesalen 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C) förhindrad. 
Tomas Erazim (M) 
Ulf Svensson (SD) 
Johan Starck (S) 
Birgitta Liljerås Larm (KD), tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C)  
Annelie Sjöberg (M)  
Ingegerd Axell (S)  
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD)  
Bo-Kenneth Knutsson (C)  
Birgitta Johansson (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Sven-Olov Lindahl (L) 
Kjell Axell (S) 
Lea Peterson (MP)  
Bo Ljung (KD)  
Maria Havskog (C) 
Christina Bladh (S)  
Mats Svensson (SD) 
Stig Axelsson (S) 
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C)  
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Ami Fagrell (V) 
Ulf Björlingson (M)  
Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) 
Stellan Johnsson (C)  
Mikael Andreasson (S) 
Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L) 
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)  
Roddy Brun (KD) 
Eva Ekenberg (MP)  
Kristina Carlo (M) 
Bo Bergvall (S) 
Tommy Ingvarsson (C) 
Alexandra Åhlfelt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD) 
Lennart Gustavsson (S)  
Lars Ugarph (M)  
Jan Nilsson (C)  
Jürgen Beck (V) 
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Övriga närvarande  
 
Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
 
Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen 
 Olle Sjöberg, kommunrevisionen 
  
      
Utses att justera Annelie Hägg (C) och Kjell Axell (S) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-03-04 kl. 09.00   Paragrafer 9-33 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Annelie Hägg (C)   Kjell Axell (S) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-25 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-03-04 Datum då anslag  2021-03-26 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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 Allmänhetens frågestund   

 Fråga - Interpellation   

 Interpellation från Vänsterpartiet Ami Fagrell 2021/56  

 SCB :s medborgarundersökning 2020 2021/34  

 Försäljning del av Muffen 2 - för etablering av bilbesiktning 2020/310  

 Gemensamt ekonomiservicekontor 2020/23  

 Upphandlings- och inköpspolicy - revidering 2020/286  

 Partistöd 2021 2020/252  

 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 2020/221  

 Landsbygdsutveckling genom besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun 
Klinten, Eksjö kommun - medborgarförslag 

2020/179  

 Bibehållet kommunalt ägande av Klinten, Hult - Medborgarförslag 2020/216  

 Upprätta en station för direktförmedling av användbara föremål på 
Återvinningscentralen - medborgarförslag 

2020/238  

 Skyddsnät mot Eksjöån - medborgarförslag 2021/15  

 Informationstavla - medborgarförslag 2021/26  

 Lennart Grandelius väg - medborgarförslag 2021/27  

 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - medborgarförslag 2021/36  

 Valärenden   

 Avsägelse av uppdrag - Lennart Andersson (M) 2021/31  

 Avsägelse av uppdrag - Alf Nordell 2021/37  

 Avsägelse av uppdrag - Ingegerd Axell (S) 2021/41  

 Val av  God man vid lantmäteriförrättningar efter Lennart 
Andersson (M) 

2021/31  

 Val av ersättare i Höglandsförbundet efter Ingegerd Axell (S) 2021/41  

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   

 Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår 
personal - motion 

2021/59  
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Kf § 9 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid-19 
 
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 
 
Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) hålls fullmäktiges sammanträde 
digitalt med 49 deltagande ledamöter.  
 
Ordförande, andre vice ordförande, sekreterare och kommundirektör deltar från 
fullmäktigesalen.  
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Kf § 10 Arbetssätt vid fullmäktiges digitala möten 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att vid dagens sammanträde pröva föreslaget arbetssätt vid acklamationsbeslut.  

Ärendebeskrivning  
Fullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige att vid dagens sammanträde 
pröva följande arbetssätt vid acklamationsbeslut, när endast ett förslag till beslut 
föreligger. 

Ordförande frågar då fullmäktige ”Någon däremot”, istället för ”kan fullmäktige 
besluta så?”  

Därefter väntar han med klubbslaget tills alla ledamöter haft chansen att avge sitt 
svar. Är alla överens anses ett acklamationsbeslut ha fattats.  
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Kf § 11 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Vid dagens sammanträde har Lars-Evert Björck uppmärksammat att Eksjö 
kommun har en fritidsutvecklare. Lars-Evert Björcks fråga är vilken fritid denne 
har utvecklat?  

Maria Havskog (C) tillväxt- och utvecklingsnämndens ordförande lämnar följande 
svar;  

Under de senaste åren har kommunens fritidsutvecklare varit involverad i och 
ansvarig för bland annat följande; 

Föreningsutveckling såsom föreningskontakter för att stötta och underlätta för 
föreningar i deras projekt eller uppstart av nya föreningar. 

Grönytor, badplatser, vandringsleder, friluftsliv med ansvar för de kommunala 
badplatserna, underhåll av vandringsleder och strandpromenader med mera 

Skötselavtal för de kommunala badplatserna och vandringslederna. 
 
Stötta skolan och förskolan med idéer kring utemiljö. 
 
Fritidsutvecklaren har även varit ansvarig för utvecklingen och byggandet av 
aktivitetspark på Storegårdsområdet i Eksjö tätort. Området fortsätter utvecklas.  
 
Vidare har han varit delaktig i upphandlingar, inköp och projektering av olika slag.  

Fritidsutvecklaren är representant och kontaktperson för ungdomsfrågor, som 
Barn- och ungdomsrådet, Länsstyrelsens nätverk för ANDTS-frågor och sociala 
sektorns, polisens och skolans samarbete kring gäller ungdomars fritid och hälsa.  

Därefter ställer Torbjörn Lydén en mängd frågor om VA-projektet i 
Gummarp.  
 
Annelie Hägg (C) uppmanar Torbjörn Lydén att skriftligen komma in med sina 
frågor, så att de kan besvaras av ansvariga på Eksjö Energi AB.  
 
Torbjörn Lydén föredrar att man kallar till ett möte med berörda fastighetsägare 
för att diskutera frågeställningarna.  
 
Då inga ytterligare frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 12 Interpellation 
Dnr KLK 2021/56 

Beslut  
Inga beslut fattas.  

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Ami Fagrell ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Annelie Hägg (C).  

Under de senaste veckorna har vi, i Smålands-tidningen och på sociala media, följt 
utvecklingen inom Eksjö kommuns hantering av vaccinationer. Reportrar samt 
insändare har reagerat starkt på att enhetschefer inom äldreomsorgen har blivit 
vaccinerade i fas 1, innan alla brukare och omsorgspersonal i nära vårdrelation har 
fått sin första dos.  

Från Vänsterpartiets sida är vi förvånade över frånvaron av debatt och/eller 
ifrågasättande från övriga partier och skulle därför specifikt vilja höra hur 
kommunstyrelsens ordförande ser på de beslut och ändringar i 
vaccinationsordningen som skett.   

Annelie Hägg (C) lämnar följande svar;  

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioritetsordning för vaccination mot 
covid-19 är uppdelad i fyra faser. I den första fasen ska individer som bor på 
särskilda boenden eller har hemtjänst, personal som arbetar nära dessa personer, 
samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp 
vaccineras. 

Utifrån denna rekommenderande prioriteringsordning har Eksjö kommun 
uppmanat berörda personalgrupper, både tillsvidareanställda och timanställda, att 
vaccinera sig under fas 1. Detta gäller även enhetscheferna för Eksjö kommuns 
fyra särskilda boenden, samt enhetscheferna för Eksjö kommuns hemtjänst.  

Som enhetschef på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten har du din 
arbetsplats i verksamheten. Du leder det dagliga arbetet och möter i ditt arbete 
såväl medarbetare som brukare och anhöriga. Därav har en bedömning gjorts att 
man är att betrakta som personal som uppfyller kraven för att ingå i fas 1. 
Vaccination av berörda grupper inom fas 1 sker just nu parallellt och det finns 
ingen kö-ordning inom denna fas. Personal som bedöms vaccineras i första fasen 
bokar sin egen vaccinationstid hos Vårdcentralen utifrån deras framtagna rutiner.  

Annelie Hägg ser det som oerhört viktigt att vi inte särskiljer personal utifrån titel, 
om man ska vaccineras eller ej, och delar bedömningen i att all personal som 
arbetar nära brukarna eller leder arbetet inom vår äldreomsorg, vaccineras i fas 1.
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Kf § 13 SCB :s medborgarundersökning 2020 
Dnr KLK 2021/34 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s 
medborgarundersökning. 

Catharina Tingvall, kanslichef och Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, 
redovisar resultaten för Eksjö kommun.  

Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. 
Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av 
dessa besvarade 46 procent enkäten. (Den genomsnittliga svarsfrekvensen för 
samtliga deltagande kommuner 42 procent). 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 
och 100.  

Betygsindex under 40 tolkas som ”inte godkänd, över 55 nöjd, 75 eller högre 
tolkas som ”mycket nöjd”. 

Resultat (Siffran inom parentes anger 2018 års resultat) 

Del 1 - Nöjd-Region-Index (NRI) 

- Hur ser medborgarna på Eksjö kommun som en plats att bo och leva på?  

NRI 61 (64) 

Del 2 - Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

- Hur ser medborgarna i Eksjö kommun på kommunens verksamheter?  

NMI 61 (58) 

Del 3 - Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

- Hur ser medborgarna i Eksjö kommun på sitt inflytande i kommunen?  

NII 44 (44) 
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Mest nöjda med kommunens verksamheter är kvinnor i åldern 30-49 år och som 
bor i centralorten och har bott i kommunen 2 år eller kortare. Mest nöjda är 
utrikes födda. 

Minst nöjda med kommunens verksamheter är män i åldern 18-29 år och 50-64 år 
boendes utanför tätort, och som har bott i kommunen 11 år eller längre.  

Resultaten används i det fortsatta arbetet med kommunprogram och 
verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag  
SCB:s medborgarundersökning 2020  
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Kf § 14 Försäljning del av Muffen 2 - för etablering 
av bilbesiktning 
Dnr KLK 2020/310 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna försäljning för del av Muffen 2 i enlighet med förslag till 
köpekontrakt.  

Ärendebeskrivning  
M & CO Höglandets Fastigheter AB har för avsikt att etablera en ny bilbesiktning 
på del av fastigheten Muffen 2 vid Pumpgatan i Abborravik. Hagelsrums Biogas 
AB avser förvärva den andra delen av Muffen 2, vilket behandlades av 
kommunfullmäktige 2020-12-15. 

Biogasverksamheten och bilprovningen har fört diskussioner sinsemellan och ser 
stora fördelar med att samordna etableringarna. I direkt anslutning till området 
finns befintlig självtvättanläggning, snabbmatsrestaurang, drivmedelsstationer och 
däckverkstad.  

Aktuell lokalisering har efter diskussioner mellan parterna konstaterats vara 
lämplig för etablering av bilbesiktning.  

Förslag om köpekontrakt har förhandlats fram mellan parterna och avser ett 
förvärv om cirka 2700 kvadratmeter från fastigheten Muffen 2.  

Kvadratmeterpriset motsvarar 150 kronor per kvadratmeter. Eksjö kommun 
bekostar nödvändig fastighetsbildning för att dela upp Muffen 2 i ytterligare en 
fastighet. Fastighetsbildningen avses att genomföras parallellt med aktuellt ärende 
rörande försäljning till Hagelsrums Biogas.  

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S) med bifall av Ulf Svensson (SD) att kommunstyrelsens 
beslut kompletteras enligt följande;  

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna försäljning av del av Muffen 2 i enlighet med förslag till 
köpekontrakt.  
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Sebastian Hörlins 
ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Ledningsutskottets beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Muffen 2 
Karta översikt 
      

Utdrag:  
M & CO Höglandets Fastigheter AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 15 Gemensamt ekonomiservicekontor 
Dnr KLK 2020/23 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundet har överlämnat förslag till respektive kommun med 
rekommendationen att bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor omfattande 
Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2021-12-01. 
Det gemensamma ekonomiservicekontoret föreslås bli en ny verksamhet 
inom Höglandsförbundet med placering i Nässjö. 

Syftet med ett gemensamt ekonomiservicekontor är att minska sårbarheten, öka 
kvaliteten och effektiviteten samt ge ökade möjligheter till utveckling. 

11 § MBL-förhandling genomfördes den 8 januari 2021 angående 
organisationsförändring på ekonomiavdelningen, verksamhetsövergång kring del av 
verksamhet enligt 6b § LAS och 38 § MBL-förhandling för val av utförare. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-19 
Ledningsutskottets beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Beslut Höglandsförbundet 2020-10-29 
Tjänsteskrivelse från Höglandsförbundet 
Protokoll facklig förhandling 210108 - 11 och 38 §§ MBL Organisationsförändring 
ekonomi verksamhetsövergång till EKS och val av utförare 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Kf § 16 Upphandlings- och inköpspolicy - 
revidering 
Dnr KLK 2020/286 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna revidering av upphandlings- och inköpspolicy. 

Ärendebeskrivning  
Nuvarande upphandlings- och inköpspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 
2014-02-07, § 20.  

Upphandlingsenheten har genomfört en revidering och föreslår följande; 

 Punkt 6 och 7 förtydligande: Tillägg av text ”helägda bolag”.  
 

 Tillkommande punkt 12: ”Kommunens helägda bolag ska anta riktlinjer 
som är enhetliga med kommunens riktlinjer. Avvikelser från dessa ska 
begäras av respektive bolag och beslutas av Eksjö Stadshus AB”. 

Beslutsunderlag  
Upphandlings- och inköpspolicy  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi AB  
VD Eksjöbostäder AB  
VD Eksjö Kommunfastigheter AB  
VD AB Eksjö Industribyggnader  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Kf § 17 Partistöd 2021 
Dnr KLK 2020/252 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att partistödet för 2021 höjs till 16 792 kr i grundstöd och 10 117 kr i mandatstöd 

att utbetalning av partistöd snarast ska ske efter att ansökan kommit in 

att ge förvaltningen i uppdrag att framöver möjliggöra en digital process för 
ärenden kopplade till partistöd.   

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 på särskild blankett 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 2021 med 0,8 
procent. Bidraget ska avrundas uppåt till närmast 100 kronor. 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa 
totalt kronor 

S 13 16 792 131 518 148 310 
C 10 16 792 101 168 117 959 
M 9 16 792   91 051 107 843 
SD 6 16 792   60 701   77 492 
KD 4 16 792   40 467   57 259 
V 3 16 792   30 350   47 142 
MP 2 16 792   20 234   37 025 
L 2 16 792   20 234   37 025 

Totalt 630 005 kronor 
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2021-02-25

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S) att förvaltningen får i uppdrag att framöver möjliggöra en 
digital process för ärenden kopplade till partistöd.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Sebastian Hörlins 
tilläggsyrkande mot avslag.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson 
Konsumentprisindex augusti 2020 
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Kf § 18 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 
Dnr KLK 2020/221 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet ska återremitteras till samhällsbyggnadssektorn för att kontakter ska 
tas med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 

Ärendebeskrivning  
Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) framför i 
motion 2020-09-18 följande: 

Klinten är en pärla som under många år bidragit till ökad turism i kommunen. 
Den har också under flera år bidragit till att de ekonomiska förutsättningarna för 
att driva Movänta Camping, vilket i sin tur bidragit till att affären i Hult också haft 
möjlighet att fortleva.  

Förslagsställarna vill utveckla Klinten med ett Naturum, där miljöerna i de tre 
naturreservaten Kakelugnsmossen, Klinten och Skurugata ska beskrivas. Ett 
naturum i Klinten skulle också avlasta parkeringarna vid Skurugata framför 
förslagsställarna.  

Turistnäringen är idag vår snabbast växande näring. Det är därför av stor vikt att 
kommunen i framtiden har rådighet över anläggningen.  

Innan eventuell försäljning vill motionärerna att nedanstående åtgärder vidtas.  

Uppdra till samhällsbyggnadssektorn: 
- att i samband med Hultbyggdens Intresseorganisationer (samhällsförening och 
Försjöns Fritid, med flera) samt att dialog med campingens hyresgäst genomförs. 

- att noggrant beräkna vad framtida driftskostnader kommer att bli efter 
kommunens försäljning av VA-nätet till Eksjö Energi AB. Och vad en lämplig 
hyra till extern hyresgäst skulle kunna bli. 

- att tillsammans med länsstyrelsen undersöka möjligheten till etablering av ett 
Naturum på Klinten som beskriver naturen i våra tre naturreservat Klinten, 
Klockarmossen och Skurugata. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn anser att det finns 
flera tänkbara scenarier för Klinten i framtiden. Sedan 2016 till 2020 har 
anläggningen bedrivits helt i kommunal regi, vilket inte är ett hållbart scenario 
över tid. För att anläggningen ska fungera som det ursprungligen var tänkt är det 
en förutsättning att det finns ett lokalt förankrat engagemang för att bedriva 
verksamhet på anläggningen. I samband med att ärendet om Klinten behandlades 
i kommunfullmäktige i september 2020 har det dykt upp ett stort engagemang 
från både nya samt tidigare intressenter för att bedriva verksamhet på Klinten. För 
närvarande för Eksjö kommun genom samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och 
utvecklingssektorn ingående diskussioner med verksamhetsutövaren på Movänta 
camping.  

Hyressättning av anläggningen bestäms av vad anläggningen kostar över tid vad 
gäller drift och underhåll. Oavsett vem eller vilka som avser hyra eller bedriva 
verksamhet på anläggningen kommer en hyressättning utgöras av en 
marknadsmässig hyra. Om eventuella lättnader eller bidrag ska beviljas för att 
främja ett allmänt eller kommunalt syfte kommer det inte ske genom 
hyresreduktion utan genom eventuella andra typer av stöd. Hyressättningen för 
anläggningen under rådande omständigheter är cirka 120 tkr per år exklusive 
rörliga kostnader för el, vatten, avlopp med mera. 

Intentionen är att hyra ut Klinten till Movänta camping under säsongen 2021 till 
att börja med. Att dra några mer långsiktiga slutsatser om framtiden är i nuläget 
inte lämpligt och utvärdering bör ske när säsongen 2021 är över, för nytt 
ställningstagande om hur byggnaderna ska hanteras i framtiden.  

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I 
Naturvårdsverkets riktlinjer för Naturum (rapport 6696) finns mer information 
om hur arbetet med Naturum ska bedrivas i Sverige. I riktlinjerna finns 
information om vad som gäller för att kunna godkännas som Naturum. De är 
bland annat följande. 

- Bemanning ska utformas så att verksamheten är öppen för 
allmänheten minst 1 000 timmar fördelade på minst 150 dagar. 

- För Naturum ska det finnas ett föreståndarskap motsvarande minst 75 
procent av en heltidstjänst. 

- Verksamheten ska innehålla regelbunden och varierad 
programverksamhet, som omfattar minst 100 programpunkter under 
minst sex månader. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att bildande av Naturum kräver tillskjutande 
av stora ekonomiska och personella resurser, vilket under rådande förutsättningar 
inte är genomförbart. Frågan om Naturum eller inte är ingen motsättning för att 
utveckla Klinten, vare sig utifrån biologiska, frilufts- eller besöksnäringsmål. Om 
förutsättningarna förändras kan frågan om Naturum väckas på nytt i framtiden 
när förutsättningarna är de rätta. 
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För mer utförlig information kring historik, bakgrund samt hur anläggningen 
bedrivits på anläggningen fram till 2020 hänvisas till den konsekvensanalys som 
godkändes av kommunstyrelsen 2020-06-02.  

På senare år har en större investering skett, utöver sedvanligt underhåll av 
byggnaderna, i form av sjöledning för vatten- och avlopp (VA) med 
anslutningspunkt vid vattenverket norr om Movänta.  

Va-anläggningen bedöms hålla många år till utan större kostnader, men den 
kommer förr eller senare behöva reinvesteras. Sommaren 2019 upptäcktes en 
vattenläcka i logementsdelen som innebar en oförutsedd kostnad om 256 tkr 
exklusive interna personalkostnader. Denna typ av oförutsedda kostnader kan 
uppkomma då och då, särskilt för byggnader som inte har daglig tillsyn eller 
verksamhet och anläggningen är i flera avseenden ålderstigen. 

Nedan följer olika framtidsscenarion. 

Kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen: 
Med anledning av den låga nyttjandegrad som råder idag så borde betydligt fler 
kommunala verksamheter använda anläggningen för att det ska kunna anses 
motiverat att kommunen fortsatt ska lägga medel på att bibehålla och äga 
anläggningen.  

Över tid är anläggningen kostnadskrävande avseende underhåll och investeringar. 
Det är inte realistiskt att förvänta sig en självförsörjande ekonomi i balans om 
kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen, utan nyttan med att ha 
anläggningen i kommunal regi ska vägas mot de mjuka värden anläggningen har 
potential att fylla. Bedömningen är att den i så fall måste användas i mycket högre 
grad än vad som är fallet idag. Exempelvis av skolor, ungdomsverksamhet, 
fritidsverksamheter, konferenser och liknande i kommunens egen regi. Detta är 
mjuka värden som i princip är omöjligt att sätta ett rättvisande ekonomiskt värde 
på. 

Anläggningen får anses ha ett unikt läge intill Försjön och i direkt anslutning till 
kommunens eget reservat samt det statliga naturreservatet Skurugata-Skuruhatt. 
Men byggnaderna kan inte anses tillföra något väsentligt mervärde för reservatens 
del i dagsläget med anledning av att anläggningen används i så pass liten grad. En 
potentiell användning för anläggningen skulle kunna vara att kommunen utvecklar 
anläggningen till att bli ett ”Naturum” som utgångspunkt för framtida besöksmål 
för reservaten. 

Kommunen avyttrar anläggningen: 
Avstyckning av byggnaderna och tomtplats möjliggör avyttring av anläggningen 
och ett annat ägande och förvaltande. En avyttring innebär naturligtvis att Eksjö 
kommun förlorar rådigheten över byggnaderna och tomtplatserna. Kommunen 
bestämmer dock till vem anläggningen eventuellt säljs, men det innebär inte att 
kommunen kan veta vad anläggningen utvecklas till på sikt och kommunen har 
mycket liten möjlighet att påverka det om inte området planläggs.  
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Ett tänkbart scenario är att det skulle kunna avyttras till verksamhet inom 
turistnäring eller för privat bruk. Vilken utveckling det sedan tar kan endast 
spekuleras om. 

Naturreservatet i sig berörs inte direkt av en eventuell försäljning då åtkomst till 
väg, parkeringar, vindskydd, badplats och reservatet som helhet inte berörs av 
vem som äger anläggningen med tillhörande tomtmark. Anläggningen med 
tomtmark utgör cirka 1,5 hektar, att jämföras med reservatet som omfattar cirka 
80 hektar mark. En annan aspekt med en avyttring är att det kan möjliggöra att en 
verksamhet inom exempelvis turistnäring har potential att utveckla anläggningen. 
Förutsättningarna för att investera skapas om fastigheten överlåts med äganderätt 
genom att finansiering genom lån med fastigheten som säkerhet möjliggörs. 
Investeringar som annars är mycket svåra att åstadkomma om kommunen står 
som hyresvärd gentemot en verksamhet. Det har konsekvent under åren i 
kommunens förvaltning varit en rad olika verksamhetsutövare som bedrivit 
verksamheten i några år, i bästa fall bortåt 10 år, men inget mer varaktigt.  

En avyttring till verksamhet inom exempelvis turistnäring skulle innebära en mer 
kommersiell verksamhet, vilket i sig förmodligen gör anläggningen mer 
otillgänglig för allmänheten. Likaså om det skulle avyttras för bostadsändamål, kan 
vi förvänta oss att tomtplatserna blir helt privata. Samtidigt kan det inte anses vara 
byggnadernas kvaliteter eller tomtmarken i sig som gör området värdefullt för 
friluftslivet i anslutning till reservatet. 

Generellt gäller att i de fall det kan komma att bli aktuellt med avyttring är det av 
yttersta vikt att fastighetsbildning kan ske på ett sådant sätt att allmänhetens 
tillträde påverkas minimalt för området. Byggnaderna i sig kan även ha 
förväntningar från allmänheten att vara tillgängliga på ett eller annat sätt. Det kan 
ha att göra med historiska kopplingar eller tidigare och nuvarande kommunalt 
engagemang. Dessa aspekter måste dock vägas mot de faktiska ekonomiska och 
personella resurser kommunen har att röra sig med i ett helhetsperspektiv vad 
gäller förvaltandet av de kommunala byggnader som hanteras av 
samhällsbyggnadssektorn. 

Nuvarande bemanning och arbetssätt förutsätter generellt ett ömsesidigt utbyte av 
tjänster mellan hyresgäst och hyresvärd, vilket sker med huvuddelen av 
hyresgästerna. Bemanning och rutiner är i huvudsak mycket begränsade för att 
uppfylla verksamheters krav på service.  

Utifrån samhällsbyggnadssektorns perspektiv är båda scenarierna enligt ovan 
möjliga för framtiden, men aspekterna som det för med sig måste beaktas och ett 
inriktningsbeslut för framtiden behöver fattas för hur kommunen fortsatt ska 
hantera byggnaderna i Klinten.  

Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska resurser 
tillföras i form av investeringar och personal, så att anläggningen faktiskt används 
i betydligt högre grad.  
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En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen 
som helhet, och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer 
energi på kärnverksamhet. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Johan Starck (S) med bifall av Markus Kyllenbeck (M) att ärendet 
återremitteras till samhällsbyggnadssektorn för att kontakter ska tas med 
Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Johan Starcks yrkande om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras idag. 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.   

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-29, 2021-01-19 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-12-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist och  
tf fritidschef Ann-Marie Pejrud, 2020-10-23 
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) 
2020-09-18 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Motionärerna
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Kf § paragrafnr Landsbygdsutveckling genom 
besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun Klinten, 
Eksjö kommun - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/179 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Lars Evert Björck framför i medborgarförslag 2020-07-14 att huvudbyggnaden i 
Klinten ska hyras ut ekonomiskt förmånligt till åretruntboende, till skriven inom 
Eksjö kommun. Vidare framför förslagsställaren att hantering och ekonomiska 
tillgångar vad gäller vandrarhem och Lilla Klinten tillförs Hultbygden, Försjöns 
Fritid och Movänta camping, samt att Lönhult/Ågersgöl återköps genom 
tvångsinlösen eller expropriation för att ingå i utvecklingen av besöksnäringen 
inom Hultbygden. 

Eksjö kommun har att ta ställning till hur fastigheten Ägersgöl 2:1, såväl reservatet 
såsom befintliga byggnader, ska förvaltas på lämpligast sätt. Intressenter för att 
bedriva verksamhet i byggnaderna och lägergården är välkomna att anmäla 
intresse till Eksjö kommun, varefter kommunen tar ställning till inkomna förslag.  

Någon konkret eller formell förfrågan om att använda huvudbyggnaden för 
åretruntboende finns inte och byggnaderna har en låg standard. För att vara 
lämpade för åretruntboende konstateras att byggnaderna skulle behöva rustas upp 
avsevärt. 

På senare år har intresset för att bedriva verksamhet på Klinten, från föreningsliv 
eller andra intressenter varit lågt. Försjöns Fritid hyrde lägergården fram till 2016. 
Eksjö kommun för just nu diskussioner med flera intressenter som är villiga att 
bedriva verksamhet på Klinten, bland dem några som nämns avförslagsställaren. 

I första hand diskuteras att anläggningen ska hyras ut och inte överlåtas eller 
skänkas. Hyressättning av anläggningen bestäms av vad anläggningen kostar över 
tid vad gäller drift och underhåll. Oavsett vem eller vilka som avser hyra eller 
bedriva verksamhet på anläggningen, kommer en hyressättning utgöras av 
marknadsmässig hyra. Om eventuella lättnader eller bidrag ska beviljas för att 
främja ett allmänt eller kommunalt syfte kommer det inte ske genom 
hyresreduktion, utan genom eventuella andra typer av stöd.  
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Fastigheten Ägersgöl 2:2 (Lönhult/Ägergöl) är privatägd och utgörs av äldre 
bostadsbebyggelse med tomtmark som är undantaget från när Klintens 
naturreservat bildades 2005. Syftet med reservatet är att 

- bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med 
naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer, samt 

- tillvarata områdets betydelse för friluftslivet inom ramen för bevarande av 
områdets naturvärden. 

I 2 kapitlet 18 § Regeringsformen (RF) stadgas att varje medborgares egendom är 
tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 
någon annan genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för 
att tillgodose angelägna allmänna intressen.  

Sammanfattningsvis kan det inte anses finnas skäl för att tillämpa expropriation av 
föreslagen fastighet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-29, 2021-01-19 
Samhällsberedningens beslut 2020-12-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist och 
tillförordnad fritidschef Ann-Marie Pejrud, 2020-10-23 
Medborgarförslag från Lars Evert Björck, 2020-07-14 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
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Kf § 20 Bibehållet kommunalt ägande av Klinten, 
Hult - Medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/216 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2020-09-10 framförs följande: 

Eksjö kommun avser att göra en ny fastighetsbildning av gården Klinten vid 
Försjön i Hult. En tanke från kommunledningens sida är att en avstyckad 
fastighet ska kunna säljas. Klinten är dock sedan cirka 50 år tillbaka en viktig del 
av besöksnäringen i Hultbygden, och dessutom en allmän rekreationsplats för 
Hultbor och andra besökare. 

Vidare framför förslagsställaren att anläggningen är välbesökt, även om det kanske 
inte alltid märks i form av intäkter till kommunen. Den samhällsekonomiska 
nyttan med Klinten överstiger enligt förslagsställaren med allra största sannolikhet 
kommunens driftkostnader. 

Förslagsställaren vill att: 

- Kommunen behåller sitt ägande över Klinten för att området även i 
fortsättningen ska kunna utnyttjas av allmänheten. 

- Kommunen behåller sitt ägande över Klinten och dessutom i högre 
utsträckning marknadsför anläggningen för att främja besöksnäringen. 

- Kommunen underlättar för Movänta Camping i Hult att i högre 
utsträckning använda anläggningen för sin verksamhet (till exempel 
bröllop, företagsevent, läger och dylikt). 

- Att fastighetsbildning pausas och att ett samråd hålls med invånare, 
föreningar och näringsliv i Hult vad gäller Klintens framtida status. 

- Att en nybildad fastighet inte når ner till vattnet, och att allmänheten 
därmed fortsättningsvis har tillträde till strandområde. 

För närvarande föreligger inte beslut om försäljning.  

Kommunens sektorer arbetar i nuläget för att hitta en eller flera 
verksamhetsutövare som är lämpliga att bedriva verksamhet på anläggningen. Det 
finns i nuläget aktuella intressenter och Eksjö kommun diskuterar ett möjligt 
upplägg för uthyrning med en av dessa för säsongen 2021 inledningsvis.  
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Samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn bedömer att frågan 
om vem som äger fastigheten i framtiden i sig inte är avgörande för om en väl 
fungerande besöksnäring på fastigheten i framtiden. Ett privat ägande kan vara en 
grundläggande förutsättning för att få till stånd de investeringar och det 
engagemang som behövs för att vidareutveckla anläggningen.  

För mer utförlig information kring historik, bakgrund samt hur anläggningen 
bedrivits på anläggningen fram till 2020, hänvisas till den konsekvensanalys som 
godkändes av kommunstyrelsen 2020-06-02. Konsekvensanalysen beskriver flera 
av förslagsställarens punkter. 

Avseende frågeställningarna om fastighetsbildning, beslutade kommunstyrelsen 
2018 att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att genomföra fastighetsbildning 
för vissa av kommunens byggnader, däribland Klinten. 

2019 skickade samhällsbyggnadssektorn in ansökan om avstyckning för att skilja 
byggnaderna med tillhörande tomtmark från kommunens naturreservat, så att de 
olika delarna var för sig bildar separata fristående fastigheter.  

Fastighetsbildningen har inte börjat handläggas av Lantmäteriet ännu men 
bedöms vara slutförd under 2021. Lantmäteriet är en statlig myndighet som 
utreder och prövar om fastighetsbildning är lämplig utifrån aktuell lagstiftning 
som i föreliggande fall utgörs av naturreservatsföreskrifter, strandskyddsregler, att 
fastigheten får en lämplig utformning/arrondering med mera. Frågan genomförs 
helt i kommunens egen regi och är inte beroende av om beslut om försäljning sker 
eller inte.  

Det är möjligt att pausa fastighetsbildningen, men det är inget 
samhällsbyggnadssektorn förordar.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-29, 2021-01-19 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-12-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist och 
tillförordnad fritidschef Ann-Marie Pejrud, 2020-12-10 
Medborgarförslag, 2020-09-10 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
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Kf § 21 Upprätta en station för direktförmedling av 
användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/238 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att återremittera ärendet för fortsatt utredning med uppdrag till förvaltningen att 
tillsammans med Eksjö Energi AB ta fram förslag på hur en station för 
direktförmedling skulle kunna upprättas, hur eventuella samarbeten med andra 
aktörer kan se ut, och vilka kostnader som kan komma att uppstå. 

Ärendebeskrivning  
Olle Löwgren framför i medborgarför slag 2020-10-10 följande:  
 
Under vecka 40 genomförde Naturskyddsföreningen i Eksjö en aktion på vår 
utmärkta återvinningscentral (ÅVC). I den uppmanade Naturskyddsföreningen 
oss Eksjöbor att kasta bort mindre och ta till vara mer. En lysande idé, tyckte 
förslagsställaren, och berömde dem på Facebooks Eksjögrupp.  
 
Enligt förslagsställaren blev antalet "likes" häpnadsväckande och inlägget följdes 
senare av flera i samma anda. En mycket vanlig kommentar var att det borde 
finnas ett system som medger att folk kan ta hand om sådant som andra har gjort 
sig av med, om de nu anser sig tvungna att göra det. Varje gång förslagsställaren 
besöker ÅVC tänker han själv också så.  
 
Förslagsställaren menar vidare att det som finns i form av flera secondhandbutiker 
som sköter denna förmedling behöver kompletteras med något mera, så att säga 
direktverkande. Folk lämnar nämligen inte allt användbart på Eksjö Retro, utan 
kastar det som värdelösa sopor på ÅVC. Där skulle användbara saker kunna 
sorteras ut och erbjuda till nya ägare. Sådan verksamhet finns i flera andra 
kommuner, närmast i Aneby.  
 
Förslagsställaren påtalar att det nog kan anses vara helt belagt att vår 
överkonsumtion av jordens resurser är vad som nu allvarligt hotar att knäcka oss. 
Alla bidrag till en sann återvinning är nödvändiga i dag. Att använda grejer i stället 
för att elda upp eller skrota dem, måste rimligen anses vara det bästa valet.  
Förslagsställaren önskar därför att en station för direktförmedling av användbara 
föremål upprättas på ÅVC. Former och regelverk för verksamheten kan lätt 
utredas efter kontakt med andra kommuner som tillämpar detta. 
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Förslagsställaren tar upp en åtgärd som faller helt i linje med Agenda 2030 och ett 
förbättringsförslag för ett mer hållbart Eksjö kommun.  

Det är Eksjö Energi AB som har hand om återvinningscentralerna i Eksjö 
kommun. Av skrivelse från VD och renhållningschef framgår att Eksjö Energi AB 
ställer sig positiva till att bjuda in aktiva hjälporganisationer i kommunen för en 
diskussion kring hur en sådan verksamhet kan byggas upp.  

Grundförutsättningen är att hjälporganisationerna tar ansvar för mottagande, 
omhändertagande, skötsel och städning av aktuell yta. Eksjö Energi AB anvisar 
lämplig plats på återvinningscentralen i Eksjö. Ingatorps återvinningscentral har 
idag ingen möjlighet att erbjuda återbruk på grund av platsbrist.  

Under 2020 har aktiviteter i linje med åtgärden genomförts av 
Naturskyddsföreningen, precis som förslagsställaren beskriver, vilket varit positivt. 
Naturskyddsföreningen har då skapat förutsättningar för att lämna material och 
prylar för återbruk inne på återvinningscentralen i Eksjö. Eksjö Energi AB har i 
nuläget inte resurser för att hantera hela kedjan för återbruk i egen regi, men kan 
bidra med tekniska förutsättningar och utrymme. 

Ett alternativ till externa hjälporganisationer eller företag skulle vara att inrymma 
den i socialförvaltningens aktiverings- och sysselsättningsverksamhet. 
Förutsättningar för detta finns inte i nuläget. 

Samhällsbyggnadssektorn, i samråd med Eksjö Energi AB anser att 
medborgarförslaget kan anses besvarat, då arbete sker i linje med förslaget även 
om det är flera steg från att en fungerande återbruksfunktion finns att tillgå via 
återvinningscentralen.  

Tillägg ska också göras att Eksjö kommun via sociala sektorn tar emot och 
erbjuder hämtning av prylar, möbler, kläder med mera via Retro på I12-området 
och är en fullt fungerande och bra återbruksverksamhet. Vidare finns även flera 
secondhandbutiker drivna i privat regi att tillgå. Ingen av dessa tar dock emot 
exempelvis byggmaterial för återbruk. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Sebastian Hörlin (S) med bifall av Lea Petersson (MP), Micael Carlsson (L), 
Johan Starck (S), Roddy Brun (KD), Annelie Hägg (C), Johan Ragnarsson 
(V), Jürgen Beck (V), Ulf Svensson (SD) och Markus Kyllenbeck (M) att 
ärendet återremitteras för fortsatt utredning med uppdrag till förvaltningen att 
tillsammans med Eksjö Energi AB ta fram förslag på hur en station för 
direktförmedling skulle kunna upprättas, hur eventuella samarbeten med andra 
aktörer kan se ut, och vilka kostnader som kan komma att uppstå. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins yrkande mot att 
kommunfullmäktige avgör ärendet idag.  
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Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03, 2021-01-19 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen 2020-12-10 
Medborgarförslag från Olle Löwgren, 2020-10-10 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 22 Skyddsnät mot Eksjöån - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/15 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Siv Blom framför i medborgarförslag 2021-01-15 följande;  

Många barn i varierande åldrar använder vintertid pulkabacken vid Vattentornet 
både dagtid och kvällstid i mörker. Höga hastigheter uppstår. Backen avslutas vid 
åkanten. 

Flertal barn försöker välta ur sina pulkor på gångbanan för att stoppa upp 
hastigheten innan ån. 

Förslag; Förhindra olyckor! Skapa säker pulkaåkning! 

1) Skyddsnät vintertid som fångar upp skenande pulkabarn nere vid ån. 

2) Bildäck eller annan stötdämpning som skydd kring hårda trädstammar, brunnar 
vintertid. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Siv Blom 2021-01-15 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 23 Informationstavla - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/26 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Jan Engdahl framför i medborgarförslag 2021-01-25 följande;  

Sätt upp en informationstavla vid Munka Kvarn i Kvarnarp.  

Byggnader runt Kvarnarps gård har ett historiskt värde för Eksjö kommun från 
1500-talet och längre tillbaka. Läs PM Kulturmiljö diarienummer 2016-00548, 
Trädgårdsstaden Jordgubbsfältet.  

Det bör även sättas upp information på varje byggnad av dem som finns kvar 
idag. Rensa också upp och markera platsen för den gamla ladugården. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 24 Lennart Grandelius väg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/27 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Jan Engdahl framför i medborgarförslag 2021-01-25 följande;  

Uppkalla en väg efter Lennart Grandelius! 

Lennart Grandelius har satt starka avtryck i att bevara Eksjö trästads historia och 
bevarande för framtiden. Lennart Grandelius var med och startade Qvarnarps 
Byggnadsvård. Han upptäckte glasplåtar på en vind i centrum från äldre fotograf, 
en upptäckt som hade kunnat försvinna i en brand. Listan över Lennart 
Grandelius gärningar är lång.  

När det nu byggs så mycket runt Kvarnarp, vore det inte lämpligt att Lennart 
Grandelius får en väg uppkallad efter sig? 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 25 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/36 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Magnus Berglund framför i medborgarförslag 2021-02-02 följande;  

I (del-)området norra Tuvehagen här definierat som adresserna Oxtorgsgatan  
14-22, Bergsgatan och Österåsgatan bor 154 personer. Många av dessa skulle vara 
betjänta av en genare gång- och cykelväg till bland annat målpunkterna 
Friskis&Svettis, Jysk, Stationen, Lidl, ICA, Prästängsskolan, Prästängshallen, 
Storegårdshallen, Olsbergs Arena och Eksjö Camping. I omvänd riktning skulle 
boende i centrala Eksjö få en genare väg till Eksjöhus och Eksjö Industri. 

Förslagsställaren tänker sig en gångbro liknande den som finns i Vimmerby 
mellan ICA Supermarket och Stadshuset över järnvägen. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Magnus Berglund 2021-02-02 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 26 Avsägelse av uppdrag - Lennart 
Andersson (M) 
Dnr KLK 2021/31 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Lennart Andersson (M) samt  

att överlämna ärendet till valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Lennart Andersson (M) avsäger sig uppdraget som God man vid 
lantmäterförrättningar.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Lennart Andersson 2021-01-21 
      

Utdrag:  
Lennart Andersson 
Länsstyrelsen 
Valberedningen
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Kf § 27 Avsägelse av uppdrag - Alf Nordell (S) 
Dnr KLK 2021/37 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Alf Nordell (S) samt 

att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Alf Nordell samt 

att för uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, överlämna ärendet 
till valberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Alf Nordell (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Alf Nordell (S) 2021-02-04 
      

Utdrag:  
Alf Nordell 
Länsstyrelsen  
Valberedningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
HR-avdelningen
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Kf § 28 Avsägelse av uppdrag - Ingegerd Axell (S) 
Dnr KLK 2021/41 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Ingegerd Axell (S) samt 

att överlämna ärendet till valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Höglandsförbundets 
direktion.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Ingegerd Axell (S) 2021-02-10 
      

Utdrag:  
Ingegerd Axell 
Höglandsförbundet 
Valberedningen
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Kf § 29 Val av God man vid lantmäteriförrättningar 
efter Lennart Andersson (M) 
Dnr KLK 2021/31 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till God man vid lantmäteriförrättningar efter Lennart Andersson (M) utse 
Anders Gustafsson (M) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Lennart Andersson 
(M) som God man vid lantmäteriförrättningar.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Lennart Andersson 2021-01-28 
Valberedningens ordförandebeslut 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Anders Gustafsson 
Länsstyrelsen 
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Kf § 30 Val av ersättare i Höglandsförbundet efter 
Ingegerd Axell (S) 
Dnr KLK 2021/41 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i direktionen för Höglandsförbundet efter Ingegerd Axell (S) utse 
Sebastian Hörlin (S) till och med 2022-12-31.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Ingegerd Axell (S) 
som ersättare i direktionen för Höglandsförbundet.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Ingegerd Axell (S) 2021-02-10 
Valberedningens ordförandebeslut 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Sebastian Hörlin 
Höglandsförbundet
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Kf § 31 Stötta det lokala näringslivet och visa 
extra uppskattning till vår personal - motion 
Dnr KLK 2021/59 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-02-22 följande;  

Den nu rådande pandemin har skapat en tuff situation på flera håll i vårt samhälle, 
bland annat för det lokala näringslivet (där vi nu ser att butiker tyvärr stänger igen) 
samt även för vår personal inom kommunal verksamhet.  

I samband med julen 2020 kunde kommunen, av uppenbara anledningar, inte 
bjuda in sina anställda till det årliga julbordet utan gav då istället en julgåva till 
varje anställd i form av ett presentkort a 250 kronor. Presentkortet kunde den 
anställde använda hos lokala butiker och restauranger, aktörer som erbjuder 
fritidsaktiviteter med flera. Det som nått undertecknad är att presentkortet varit 
väldigt uppskattat både bland personalen och det lokala näringslivet.  

Pandemins stora påverkan på samhället fortsätter och ser ut att göra så under 
åtminstone hela det första halvåret 2021. I den situation som nu råder måste vi 
som förtroendevalda kommunpolitiker ställa oss frågan hur vi kan stötta 
samhället. I princip alla våra kommunala verksamheter är på något vis påverkade 
av pandemin, naturligtvis i olika utsträckning men det gör också att vi bör ställa 
oss frågan hur vi kan visa vår personal lite extra uppskattning under denna tuffa 
period.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att den uppskattade 
metoden med presentkort återanvänds till en extra insats under år 2021. Detta är 
inte tänkt att påverka julbord eller eventuell julgåva under år 2021 utan ska ses just 
som en extra gåva av engångskaraktär under innevarande år, för att visa de 
anställda extra uppskattning och för att stötta det lokala näringslivet där 
presentkortet förhoppningsvis innebär en ökad konsumtion och på så vis en ökad 
intäkt. Förhoppningsvis kan dessa 150 kronor betyda att intäkten för näringslivet 
ökar med mer än så vid de enskilda köptillfällena. 

Förslaget bygger på ett nytt presentkort med värdet 150 kronor, vilket ger en 
uppskattad totalkostnad för kommunen inklusive kringkostnader på cirka 310 000 
kronor. 
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Kostnaden kan finansieras genom kommunstyrelsens medel för utförutsett för att 
på så vis inte påverka den ordinarie verksamheten ekonomiskt.  

Presentkortet är inte tänkt att delas ut förrän den senare delen av det första 
halvåret men motionen lämnas in redan nu så att frågan hinner beredas. 
Undertecknad ställer också en förhoppning till fullmäktiges presidium om att 
förslaget på återrapportering till fullmäktige sätts till en tid kortare än de normala 
sex månaderna för att för vårt näringsliv och vår personal visa vikten av att frågan 
bereds och beslutas om i närtid. 

Sebastian Hörlin yrkar  

att Eksjö kommun, under maj månad, ger varje anställd en vår-eller sommargåva 
omfattande ett presentkort a 150 kronor. 

att formen för presentkortet i övrigt ska vara liknande det som gällde vid julgåvan, 
men ge möjligheten till fler aktörer att ansluta sig till detsamma. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Mats Danielsson (M) att motionen ska återrapporteras till fullmäktige senast  
2021-06-15. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Danielssons yrkande. 

Beslutsunderlag  
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 32 Ändrat förfallodatum för Eksjö kommuns 
barnomsorg - motion 
Dnr KLK 2021/62 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Stig Axelsson och Vänsterpartiet genom Johan 
Ragnarsson, framför i motion 2021-02-23 följande.  

Förfallodatum för fakturor till Eksjö kommuns barnomsorg är den 25:e alternativt 
den 26:e varje månad. Två stora arbetsgivare, Eksjö kommun själva, liksom 
Region Jönköpings län, har den 27:e som löneutbetalningsdag. Förutom dessa 
finns det även andra arbetsgivare som har denna löneutbetalningsdag, exempelvis 
närliggande kommuner. Denna ologiska hantering avseende förfallodatum å ena 
sidan och löneutbetalning å den andra innebär att ett stort antal familjer alltid 
släpar med sin inbetalning minst två bankdagar, ofta fler. 

För en familj är det av stor betydelse att vilja göra rätt. Att varje månad veta att 
man betalar in ”för sent” är tärande på självbild och självkänsla och skapar onödig 
oro. Vi vet dessutom att det finns vårdnadshavare som varit i kontakt med 
kommunen och reagerat på att det är så här. 

Att flytta förfallodatum till den 30:e (28:e i februari) innebär teoretiskt sett en 
ränteförlust under en månad. Då det i praktiken är så att det stora flertalet betalar 
den 27:e eller 28.e varje månad, är den förlusten troligen av marginell betydelse. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att värdet av 
känslan av att kunna göra rätt för sig och att känslan av minskad oro hos 
barnfamiljerna i kommunen vida överstiger det värde den eventuella 
ränteförlusten skulle innebära. Det skulle också innebära att kommunen för 
medborgarna framstår som en organiserad helhet där den ena handen vet vad den 
andra gör. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun yrkar därför 

att förfallodatum avseende Eksjö kommuns barnomsorg flyttas till den 30:e varje 
månad (28:e i februari). 
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När motionen bereds bör förvaltningen också samtidigt se över ifall det finns 
andra typer av avgifter från kommunen med samma ologiska förfallodatum i 
förhållande till löneutbetalningsdagar. 

Beslutsunderlag  
Motion från Stig Axelsson (S) och Johan Ragnarsson (V) 2021-02-23 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen
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Kf § 33 Ansvarig utgivare för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar utse 
kommunfullmäktiges ordförande, för närvarande Mats Danielsson.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att sända sina sammanträden via webb-tv.  
 
Den som direktsänder webb-tv är skyldig att registrera sändningarna hos  
Myndigheten för radio och tv samt att utse en ansvarig utgivare. Den som utser 
ansvarig utgivare kan besluta att medverkande i direktsända program själva är 
ansvariga för eventuella brott mot yttrandefrihetslagen, till exempel hets mot 
folkgrupp, förtal eller förolämpning, i stället för utgivaren.  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-26 att utse dåvarande ordförande som 
ansvarig utgivare. Ny ansvarig utgivare behöver utses, förslagsvis den som innehar 
uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-26, § 199 
      

Utdrag:  
Myndigheten för press, radio och tv 
Kommunikatörsenheten 
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