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EKSJÖ KOMMUN 
 
Samhällsbyggnadsnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-02-09

 
  

SbN § 7 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SbN § 8 Verksamhetspresentation mät- och 
exploatering - information 
   

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av ny mandatperiod och nya politiker kommer det under året att 
hållas verksamhetspresentation på sammanträdena, där de olika verksamheterna 
inom sektorn presenteras närmare. Vid dagens sammanträde informerar mät- och 
exploateringschefen om mät- och exploateringsverksamheten. 

Beslutsunderlag  
Presentation mät- och exploateringsverksamheten 
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SbN § 9 Arrendeavtal Kråkeberg 1:1, Ränneborg 
Dnr Sbn 2023/10 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna arrendeavtal mellan Eksjö kommun och Ingrid Capacity AB. 

Ärendebeskrivning  
Företaget Ingrid Capacity bygger energilagringsanläggningar och vill arrendera 
mark på cirka 700 kvadratmeter med en avtalstid om 25 år i anslutning till Eksjö 
kommuns västra mottagningsstation vid Ränneborg på fastigheten Kråkeberg 1:1. 

Verksamheten anger själv fem skäl enligt nedan varför verksamheten kan bli en 
viktig del av framtidens energiinfrastruktur i större skala samt lokalt i Eksjö; 

- När andelen förnybar energi ökar i elnätet uppstår en stor utmaning för 
kraftsystemets stabilitet. 

- Stor brist och efterfrågan på energilager som kan balansera och bidra till 
frekvensstabilitet i elnätet. 

- Kommuners lokala elnät kan stödjas under belastningstoppar, vilket 
möjliggör utveckling av fler bostäder och verksamheter utan att elnätet 
behöver byggas om. 

- Trygg och driftsäker eltillgång är en hörnsten i det svenska totalförsvaret. 
- Kraftigt minskade kostnader för batterilagringsteknologi. 

Eksjö kommun bedömer att platsen för den förslagna batterianläggningen är 
lämplig. Markområdet utgörs av skog. Intilliggande verksamheter och friluftsliv 
bedöms inte påverkas mer än marginellt då etableringen inte är ytkrävande. Cirka 
700 kvadratmeter kommer att hägnas in. Dialog förs parallellt med Eksjö Energi  
Elnät avseende elnätets kapacitet. Området ligger utanför planlagt område i direkt 
anslutning till Eksjö Energis västra mottagningsstation. Ansökan om bygglov och 
projektering samt att projektet har ekonomisk bärighet kommer hanteras separat 
från arrendeavtalet som är villkorat med klausuler om detta för att säkerställa att 
projektet blir av. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2023-01-19 
Arrendeavtal, del av Kråkeberg 1:1 
Bilaga 2.1 Karta 
Bilaga 2.2 Karta 
Presentation av Ingrid Capacity 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Mät- och exploateringschefen 
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SbN § 10 Kontaktpolitiker 
samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr Sbn 2023/9 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att till samhällsbyggnadsutskottet 22 
februari ta fram förslag på vilka verksamheter som kan tänkas behöva 
kontaktpolitiker, samt  
 
att ta fram förslag till beslut om vad som gäller kring eventuellt arvode för 
kontaktpolitiker. 

Ärendebeskrivning  
Det finns möjlighet att utse kontaktpolitiker bland sina ledamöter och ersättare. 
Kontaktpolitikerna fungerar som en kontaktlänk mellan olika områdesenheter 
eller projekt och nämnden. Tidigare tillväxt- och utvecklingsnämnden har haft 
kontaktpolitiker och förslag från politiker har framförts om att 
samhällsbyggnadsnämnden ska utse kontaktpolitiker för vissa områden. Tidigare 
samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsberedningen hade presidiet som 
kontaktpolitiker i vissa projekt och områden, samt att man under punkten 
”inbjudningar” på sammanträdena tog beslut om eventuell närvaro från politiken 
vid en del möten med exempelvis allmänheten inom vissa projekt. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2023-01-26 att hänskjuta frågan till 
samhällsbyggnadsnämnden. Vid dagens sammanträde diskuteras frågan och 
förslag till inriktning.  
 
Förslaget blir att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att till 
samhällsbyggnadsutskottet 22 februari ta fram förslag på vilka verksamheter som 
kan tänkas behöva kontaktpolitiker samt att ta fram förslag till beslut om vad som 
ska gälla för eventuellt arvode för kontaktpolitiker. 
 
 

      

Utdrag: 
Ledningsgruppen samhällsbyggnadssektorn 
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SbN § 11 Bokslut 2022, samhällsbyggnadssektorn 
- information 
Dnr Sbn 2023/2 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sektorsekonomen informerar om samhällsbyggnadssektorns bokslut för 2022. 
Årsredovisningen kommer att redovisas i samhällsbyggnadsutskottet 22 februari 
och därefter i samhällsbyggnadsnämnden. 
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SbN § 12 Verksamhetsplan och internbudget 
2023, samhällsbyggnadssektorn 
Dnr Sbn 2022/150 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2023 för 
samhällsbyggnadssektorn samt kultur- och fritidsverksamheterna. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny vision för Eksjö 
kommun, ”Alla är vi Eksjö kommun”. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige en policy för styrning och ledning. I oktober 2019 godkände 
kommunfullmäktige kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva 
kommunen 2020-2023. Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att 
godkänna sektorernas övergripande verksamhetsplaner för år 2021. 
Verksamhetsplanerna ska revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt 
år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå:  

- Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

- Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

- Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på. 
- Internbudget. 

 
Eksjö kommuns vision är ”Alla är vi Eksjö kommun”. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: ”den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen”.  
I kommunprogrammet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad 
som ska uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och 
bolagens verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för 
resultat för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 
Kommunprogrammet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet. Styrmodellen ska präglas av tillit och dialog på alla nivåer. 
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Efter genomgång av verksamhetsplanen har några justeringar gjorts. I arbetet har 
samtliga enheter deltagit. Förtydliganden har gjorts inom vissa områden för att 
förbättra verksamhetsplanen. Bland annat har följande förändringar gjorts: 

- Avsnittet beträffande arbetet med digitalisering är förtydligat. 
- Indikatorerna kopplat till grunduppdraget är aktualiserade. 
- Effektkedjorna har konkretiserats och förtydligats. 

Även verksamhetsplanerna för kultur- och fritidsverksamheterna har justerats, 
bland annat aktiviteter i verksamheten, som beskriver planerad utveckling är 
tillagda under rubriken utvecklingsområden. Effektkedjan har kompletterats med 
några aktiviteter under effektmålet livskvalitet, attraktivitet och samhällsbyggnad. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-27 beslutade kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. Av tjänsteskrivelse från 
samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och sektorsekonom Lise Rundén, 
daterad 2023-01-19, framgår redovisningen av internbudget, driftbudget och 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och ekonom Lise 
Rundén, 2023-01-19 
Ekonomitabell, daterad 2023-01-19 
Verksamhetsplan samhällsbyggnadssektorn inklusive internbudget 2023 
Verksamhetsplan kultur 
Verksamhetsplan fritid 
 
      

Utdrag:  
Sektorsekonom 
Kulturchef 
Fritidschef 
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SbN § 13 Elkostnader föreningar - information 
Dnr Sbn 2023/11 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Med rådande läge i Sverige gällande bland annat ökade elkostnader har 
fritidsavdelningen haft kontakt med några föreningar som är oroliga för sina 
elkostnader och hur det kommer påverka föreningen. Fritidsavdelningen har haft 
kontakt med bland annat ESOK, Ryttarföreningen och Mellby IF. ESOK har 
inkommit med en skrivelse som beskriver deras ekonomiska situation angående 
elkostnader för konstsnöspåret.  

Fritidsavdelningen förfogar över olika bidrag där barn- och ungdomsverksamhet 
prioriteras. Lokalbidrag är bidrag till drift och underhåll till föreningsägda 
anläggningar eller hyror. Investeringsbidrag är bidrag för investeringar till 
föreningens verksamhet, nybyggnation eller renovering av lokaler. Stödbidrag 
kompletterar övriga bidrag och kan erhållas för särskilt uppkomna situationer. 
Fritidsavdelningen har en ökning av ansökningar för olika bidrag så storleken på 
bidragen behöver ses över i kommande budgetarbete. Eventuella ansökningar från 
föreningar gällande ökade elkostnader har inte fritidsavdelningen medel till för 
2023. 

Föreningar kommer få stöd för elkostnader då Regeringen har beslutat att hjälpa 
hushåll, företag och föreningar att klara den kommande vintern med att på kort 
sikt införa ett elstöd för höga elpriser. Det stödet omfattar 55 miljoner där 
utbetalningarna kommer påbörja februari 2023. I kommunerna i länet ser det lite 
olika ut hur de hanterat frågan om stöd. Jönköpings kommun betalade ut 3 
miljoner i slutet av 2022 i elstödsbidrag till föreningar. Mullsjö kommun fick 
utifrån ett överskott fördela 300 tkr ut till föreningslivet. Fokus på för stödet var 
energieffektiviseringar. Vaggeryds kommun fördelade ett överskott på 500 tkr på 
liknande sätt.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2023-01-20 
Skrivelse från ESOK, Konstsnöanläggningen säsongen 2022/2023 
      

Utdrag:  
Fritidschefen 
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SbN § 14 Kulturscen - information 
Dnr Sbn 2023/12 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunledningsförvaltningen fick 2019-05-14 i uppdrag av kommunstyrelsen 
att göra en utredning av behov och olika möjligheter till en kulturscen i Eksjö.  

Frågan om och behovet av en kulturscen i Eksjö har diskuterats i många år och 
den aktualiserades återigen då Fortifikationsverket tog beslut om att inte längre 
hyra ut sina lokaler till externa parter. Detta drabbade kulturföreningarna i Eksjö 
som haft tillgång till Fritidsgården där det finns scen och publika ytor. Då Eksjö 
kommun har ett omfattande kulturliv med teater, revy, dans och musik samt 
profilerar sig som kultur- och arrangemangskommun, så är det viktigt med en 
kulturscen som skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv. 

En förstudie har gjorts där kulturchef Thomas Hanzén, projektchef Pelle 
Mosskull, Eksjö Kommunfastigheter, samt stadsarkitekt Lucia Botero Fridholm 
har ingått i styrgruppen och där Teatertolvan, Eksjö revyn och Eksjö 
teaterförening ingått i en extern arbetsgrupp.  

Under hösten 2019 hölls ett antal möten där kulturchefen bland annat 
informerade den externa referensgruppen om utredningsuppdraget. 
Referensgruppen lämnade synpunkter gällande önskemål, behov samt en 
kravspecifikation på volym och verksamhet.  

 
Stadsarkitekten har upprättat volymkartor där en kulturscen kan rymmas utefter 
kravspecifikationerna. Projektchefen har utifrån volymkartorna gjort en grov 
kalkyl på de olika förslagen. 

 
En genomgång av alternativa placeringar av kulturscenen har gjorts. I de 
alternativa placeringarna fanns Spelverket, ishallen, simhallen, biblioteksområdet, 
Eksjö gymnasium samt Olsbergs Arena. 

 
2020-01-21 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på byggnation av kulturscen ihopbyggd till Olsbergs arena.  

 
I grunduppdraget finns en scen med 200 sittplatser, i de ritningar som finns 
framtagna finns det utrymme för 261 platser inom budgetramen på 24 miljoner 
kronor. Efter fortsatta samtal med föreningslivet framkom det att denna scen var 
för liten och att 261 sittplatser inte var tillräckligt. Föreningslivet efterfrågade en 
annan scen för att tillgodose sina behov samt att en läktare skulle byggas för att 
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öka möjligheten till en större publik. En arkitekt fick i uppdrag att rita på detta 
och återkomma med en kostnad som 2023-01-19 beräknas till cirka 38 miljoner. 
Det som tillkommit är förutom en större scen och läktare (113 platser) toalett, 
garderob, foajé, takhöjd vid scen samt entrélösning vid simhallen. Arenachefen 
för Olsbergs arena har varit tydlig med att det är viktigt att kulturscenen kan vara 
självförsörjande så att övriga utrymmen i Olsbergs Arena kan hålla stängt om så 
krävs.  

 
Ett möte hölls med kommunstyrelsens presidie (KSP) 2022-11-07, där även två 
representanter från Teatertolvan deltog. Teatertolvan redovisade sina behov av en 
större scen än ursprungsförslaget. KSP informerade om att det inte finns 
möjlighet att öka budgetanslaget för kulturscenen men uppmuntrade Teatertolvan 
att söka pengar via Allmänna arvsfonden för att om möjligt få medfinansiering för 
att bygga en läktare. 
 
Två alternativ har tagits fram. 
Alternativ 1 – Mot Vattenledningsparken 
 
Fördelar 
Om kulturscenen placeras vid detta alternativ kan ett samutnyttjande ske med 
befintlig entré på Olsbergs arena. Den befintliga entrén möjliggör en direkt 
koppling till kulturscen, kök, café, toaletter samt andra gemensamhetsytor på 
Olsbergs arena. I entrén finns hiss. Vid denna placering kan spegelsalen och 
budolokalen samutnyttjas med kulturscenen. Det finns också möjlighet att bygga 
en läktare vilket skulle innebära att det finns 300 platser, 200 på nedre plan och 
100 på övre. 
 
Nackdelar 
Då kulturscenen dockas på befintlig byggnad inkräktar det på ljusinsläpp på rum 
innanför kulturscenen, dessa rum behöver inget ljusinsläpp för att verksamhet ska 
kunna bedrivas där, det är möjligt att spara två fönster för ljusinsläpp om det 
skulle visa sig finnas sådana önskemål. Ur ett arkitektoniskt perspektiv inkräktar 
man på en välbevarad tidstypisk byggnad men stora delar av byggnaden finns 
kvar. 
 
Alternativ 2 – Mot Prästängsskolan 
 
Fördelar 
Vid en placering mot Prästängsskolan inkräktar inte kulturscenen på ljusinsläpp då 
det inte finns några fönster att ta hänsyn till. Här finns också möjlighet att bygga 
en läktare vilket skulle innebära att det finns 300 platser, 200 på nedre plan och 
100 på övre plan.  
 
Nackdelar 
Om kulturscenen placeras vid detta alternativ kan ett samnyttjande inte ske med 
befintlig entré på Olsbergs arena. Den nuvarande entrén mot Prästängsskolan är 
för liten och måste byggas ut. Entrén saknar hiss vilket begränsar möjligheten att 
ta sig mellan de olika nivåerna. En hiss måste installeras. Då intilliggande lokaler 
inte kan samutnyttjas på ett liknande sätt som förslaget mot Vattenledningsparken 
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behöver kulturscenen en större yta. Sammantaget blir denna lösning mer kostsam 
med fler kvadratmeter samt installation av hiss.     
 
Som tidigare delar av utredningen visat är det en stor utmaning som kommunen 
har att maximera användandet av kommunala lokaler. Vid byggandet av en 
kulturscen är det både nödvändigt och önskvärt att andra kommunala 
verksamheter förlägger verksamhet i lokalerna.  

Utöver det kommunala samutnyttjandet finns andra aktörer förutom de lokala 
kulturföreningarna och studieförbunden som kan ges möjlighet att boka in sig för 
arrangemang. Även företag kan erbjudas att hålla föreläsningar och konferenser i 
lokalen för kulturscen.  

Med en kulturscen skulle Eksjö kommun stärka sin roll som kultur och 
arrangemangskommun. Nyttan av en kulturscen är alltså stor och ger ett mervärde 
för Eksjöborna, föreningarna, tillresta, restauranger, hotell och övrig handel.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2023-01-20 
      

Utdrag:  
Kulturchefen 
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SbN § 15 Återställning Sjöviksdeponin 
Dnr Sbn 2023/14 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att återställa Sjöviksdeponin enlig föreslagen plan,  
 
att i bokslut 2022 avsätta 1,6 mnkr från samhällsbyggnadssektorns driftbudget för 
att återställa Sjöviksdeponin enligt föreslagen plan.  

Ärendebeskrivning  
Sjöviks återvinningsdeponi är beläget vid Nifsarps industriområde som ligger cirka 
3 kilometer söder om Eksjö tätort. På återvinningsdeponin finns en deponi för 
inert material vilket utgörs av schaktmassor såsom sprängsten, betong, jord, grus 
med mera. Inom området sker även mellanlagring, sortering och kompostering. 
Området används även för snötippning. På grund av att användningen av deponin 
har minskat och i planeringen av en förbifart (riksväg 40) kommer nuvarande 
infart till deponin att stängas av har Eksjö Energi AB beslutat att avsluta deponin. 

I bifogad avslutningsplan från Eksjö Energi AB, som har skickats till länsstyrelsen, 
beskrivs återställandet. Återställandet beräknas ske mellan åren 2023-2027 och 
kosta 1,6 mnkr, enligt kalkyl från Eksjö Energi AB. Då det finns en uppskattad 
kostnad och en legal förpliktelse att återställa området ska beloppet avsättas i 
bokslut 2022.  

Deponin är en följd av gata-parkverksamheten i kommunen som utförs på 
entreprenad av Eksjö Energi AB och alltså bekostas med skattemedel. 
Avsättningen ska därför ske i kommunen från den ordinarie verksamheten för 
gata-park inom samhällsbyggnadssektorn. Då det är en större, obudgeterad 
kostnad föreslås att sektorns resultatfond inte ska påverkas av denna kostnad. 
Avsättningen blir resultatpåverkande det år den görs och när utgifterna för 
återställningen kommer minskar de avsättningen och påverkar inte resultatet de 
åren utgifterna inträffar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och samhällsbyggnadschef 
Mikael Wärnbring, 2023-01-19 
Avslutningsplan Sjöviks Återvinningsdeponi, 2020-04-24, Eksjö Energi AB  
Kalkyl återställande Sjöviksdeponin, Eksjö Energi AB   
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Ekonomichef, samhällsbyggnadschef 
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SbN § 16 Åtgärdsprogrammet för havsmiljön - 
årlig rapportering av ÅPH 23 för 2022 
Dnr Sbn 2023/4 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att godkänna rapporteringen av åtgärd 23 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

Ärendebeskrivning  
Havs- och vattenmyndigheten har översänt den årliga uppföljningen av åtgärd 23 i 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH). Sveriges kommuner har det 
övergripande ansvaret för genomförandet av åtgärd 23. Rapporteringen avser 
verksamhet under 2022. Åtgärden omfattar både kust- och inlandskommuner.  

Åtgärden innebär att kommuner, vid revidering av de kommunala avfallsplanerna, 
ska identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. 

Eksjö kommuns gällande avfallsplan antogs 2008. Avfallsplanen bildar 
tillsammans med kommunens föreskrifter om avfallshantering den övergripande 
styrningen inom avfallsområdet. Den nuvarande avfallsplanen togs fram 
gemensamt mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU). 
Strategierna i planen visar på inriktning för efterkommande kommunala beslut. 
Avfallsplanen beskriver hur systemet för insamling och behandling av avfall som 
kommunerna har ansvar för ser ut. Vidare anger planen mål och inriktning för hur 
avfallssystem ska fungera i framtiden och hur miljöpåverkan ska minimeras.  

Under de senaste åren har ett nytt samarbete mellan Aneby Miljö & Vatten AB, 
Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB växt fram. Kommunerna kommunala 
bolag som svarar för renhållningen har arbetat fram ett samverkansavtal och 
gemensamma föreskrifter. Någon ny avfallsplan har inte tagits fram.  

Då det inte påbörjats något arbete med en ny avfallsplan har det ännu inte varit 
aktuellt att genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 
Att Eksjö kommun i nuläget inte genomfört åtgärden framgår av rapporteringen 
till Havs- och vattenmyndigheten.  

I samband med framtida revidering alternativt framtagande av ny avfallsplan ska 
åtgärden inkluderas.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2023-01-19 
Rapportering avseende åtgärd 23 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH),  
2023-01-19   
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SbN § 17 Jönköpings länstrafik - information 
Dnr Sbn 2023/15 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län har gett Jönköpings länstrafik i uppdrag att spara 40 mnkr 
genom minskad linjetrafik inom regionsbuss- och stadsbussystemen i Jönköpings 
län.  

Under januari månad har Jönköpings länstrafik (JLT) genomfört tre möten med 
bland andra Eksjö kommun för att beskriva förslagen till neddragningar. 
Målsättningen från JLT har varit att hitta en så liten påverkan som möjligt genom 
att titta på resandevolymer samt att ta bort turer i lågtrafiktid (ofta mitt på dagen, 
sena kvällar och helger.) 

I Eksjö kommun berörs specifikt linjerna 150, 321 och 322.  

Effekterna för Eksjö kommun bedöms bland annat beröra arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning, attraktivitet, tillgänglighet och miljö.  

Eksjö kommun, genom kommunalråden, har gjort en skrivelse angående 
neddragningarna som kommer att skickas till Region Jönköpings län, TIM-
nämnden (nämnd för trafik, infrastruktur och miljö). Skrivelsen kommer även att 
anmälas till samhällsbyggnadsutskottet 22/2 och därefter i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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SbN § 18 Information från sektorschef 
   

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuella frågor inom 
samhällsbyggnadssektorn, bland annat: 

- Organisationsförändringen med anledning av ny politisk organisation, där 
kultur och fritid förs samman med samhällsbyggnadssektorn, vilket 
kommer att träda i kraft från 1 mars. 

- Miljöenheten har en vakant tjänst för miljö- och hälsoskyddsinspektör.  
- Planenheten har en vakant tjänst för planarkitekt. 
- En annons är ute nu för ny sektorsekonom då nuvarande går i pension till 

hösten. 
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SbN § 19 Redovisning av delegationsärenden 
   

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut enligt följande: 

- Delegationsbeslut fattade av kulturchefen 2022-12-13 samt 2022-12-20 
gällande arrangemangsbidrag. 
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SbN § 20 Anmälningsärenden 
   

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande: 

- Överlämnande av personuppgiftsansvar. Samhällsbyggnadsnämnden 
är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgiftsbehandlingar 
som utförs i samhällsbyggnadssektorns verksamhet. Varje gång en 
extern part/leverantör hanterar verksamhetens personuppgifter 
agerar de som personuppgiftsbiträde och då behöver en 
överenskommelse göras med denna part kring hur de som 
personuppgiftsbiträde ska hantera de personuppgifter som 
samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga för. En sådan 
överenskommelse kallas personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) och 
tecknas av nämnden och signeras av nämndens ordförande samt av 
personuppgiftsbiträdet. I samband med byte av nämnd och 
förtroendevalda så övergår ansvar även för tidigare utförda 
behandlingar samt tecknade personuppgiftsbiträdesavtal till nya 
nämnden. 
 

- Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2023-01-26. 
 

- Protokoll från samverkan samhällsbyggnadssektorn 2023-02-01. 
 

- Svar från kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens 
förste vice ordförande på inkomna frågor från Naturvetarna, 2023-
02-06. 
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SbN § 21 Inbjudningar 
   

Det finns inga inbjudningar att ta ställning till vid dagens sammanträde. 
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