
    

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-21

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-13:45 
 
Beslutande 

Ledamöter Markus Kyllenbeck M, ordförande § 74-75, § 76 att:sats 2-11, § 77 
Sebastian Hörlin S, § 74-75, § 76 att:sats 2-11, § 77 
Maria Österberg S 
Ulf Svensson SD, § 74-75, § 76 att:sats 2-11, § 77 
Bo-Kenneth Knutsson C 
Ulf Björlingson M, § 74-75, § 76 att:sats 2-11, § 77 
Lars Persson S, ordförande, att:sats 1, i § 76 
Mattias Ingeson KD, § 74-75, § 76 att:sats 2-11, § 77 
Pernilla Andersson M 
Jonas Lindvall SD 
Karolina Holmberg S 

 
Tjänstgörande ersättare Lars Ugarph M tjänstgörande ersättare för Magnus Alm L, § 74-75, § att:sats 1-3, 7-9 

Lennart Gustafsson S tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg C § 74-75,  
§ 76 att:sats 2-11, § 77 
Jonny Stenbäck S tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin S § 76 att:sats 1 
Johnny Stenbäck S tjänstgörande ersättare för Lars Persson S, § 76 att:sats 2-3,7-9 
Johnny Stenbäck S tjänstgörande ersättare för Lars Ugarph M § 76 att:sats 4-6, 10   

 
Övriga närvarande  

Ersättare Jonny Stenbäck S § 74-75,77 
 

Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör 
Karin Höljfors, ekonomichef § 75 

Övriga   
  
Utses att justera Pernilla Andersson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2023-03-22 kl. 12:00    Paragrafer 74-77 
och tid 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Markus Kyllenbeck 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Pernilla Andersson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2023-03-22 Datum då anslag  2023-04-13 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 74 Godkännande av föredragningslistan   

§ 75 Årsredovisning med revisionsberättelser för bolagskoncernen Eksjö 
Stadshus AB 2022 

2023/67  

§ 76 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen 2023/75  

§ 77 Hantering av uppdraget som oppositionsråd 2023/93  

 



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-20

 
  

Ks § 74 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 75 Årsredovisning med revisionsberättelser 
för bolagskoncernen Eksjö Stadshus AB 2022 
Dnr KLK 2023/67 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 
2022, samt       

att ge respektive ombud i uppdrag att vid kommande årsstämmor godkänna 
resultat- och balansräkningar och bevilja styrelse och vd i respektive bolag, 
ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, Eksjö Energi AB med 
dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit AB, samt AB Eksjö 
Industribyggnader med dotterbolagen Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund 
AB och MA Industrifastigheter AB, de delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning 
AB och Itolv AB har upprättats vid respektive bolag i koncernen Eksjö Stadshus 
AB.   

Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen. 

Koncernens resultat efter skatt var 23,3 mnkr (28,7 mnkr föregående år) och 
soliditeten har ökat från 26 procent 2021 till 26,2 procent 2022. 

Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2023-03-14 
Årsredovisning och koncernredovisning för Eksjö Stadshus AB 2022 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Ks § 76 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen 
Dnr KLK 2023/75 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

(1) att  efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Stadshus AB 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M), Sebastian Hörlin (S), Lennart 
Gustafsson (S), Mattias Ingeson (KD), och Ulf Svensson (SD) deltar inte i 
beslutet på grund av jäv. 

(2) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjöbostäder AB 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

(3) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö 
Kommunfastigheter AB, under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Lars Persson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

(4) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi AB, under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

(5) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Energi Elit AB, 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
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(6) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Elnät AB, under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.   
 
(7) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i AB Eksjö 
Industribyggnader, under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.   
 
Lars Persson (S) och Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
(8) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Skruven 
Fastighetsbolag i Mariannelund AB, under föregående kalenderår utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.   
 
Lars Persson (S) och Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.   
 
(9) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i MA Industrifastigheter 
AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.     
 
Lars Persson (S) och Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
 
(10) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö 
Fordonsutbildning AB, under föregående kalenderår utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.    
 
Lars Ugarph (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.   
 
(11) att, efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Itolv AB, under 
föregående kalenderår har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Protokollsanteckning från B-O Kenneth Knutsson (C).        

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 o 
18 §§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.   

Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och tagit del av den 
ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. 
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I Protokollsanteckning: 
   
B-O Kenneth Knutsson (C) 
 I ESAB granskningsrapport 2022 framgår att ägardirektiv saknas för delägda 
bolag och samtidigt framgår av ITOLV AB att verksamheten bedrivs enligt 
ägardirektiv. Detta är motsägelsefullt och bör därför ses över under 2023. 
 

Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2023-03-14 
Granskningsrapporter för 2022 
      

Utdrag:  
Eksjö Stadshus AB  
Eksjöbostäder AB  
Eksjö Kommunfastigheter AB  
Stridh och Son AB  
Eksjö Energi AB, Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB AB  
Eksjö Industribyggnader, Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB MA 
Industrifastigheter AB  
Eksjö Fordonsutbildning,  
Itolv AB 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2023-03-21 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 77 Hantering av uppdraget som 
oppositionsråd 
Dnr KLK 2023/93 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslaget arbetssätt och arvodering avseende uppdraget som 
oppositionsråd enligt redovisad överenskommelse från och med  
2023-03-13 till och med 2023-05-07, samt 
 
att kommunstyrelsens ordförande ges delegation att, efter ovanstående tidsperiod, 
genom ordförandebeslut teckna en ny överenskommelse om det fortsatt finns 
behov.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, Annelie Hägg är 
för närvarande sjukskriven på heltid. Utifrån detta har en överenskommelse 
(bilaga) arbetats fram för hur uppdraget som oppositionsråd kan hanteras under 
perioden. 

Sammanfattat föreslås att Bo-Kenneth Knutsson och Gun-Ann Öholm Jansson 
att, tillsammans, upprätthåller funktionen. Bo-Kenneth Knutsson är då att under 
denna period anse som oppositionens förstanamn. 

Arvodering (anges i procentsats kopplat till arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande) för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är normalt 75 procent. 

Enligt föreslaget erhåller Bo-Kenneth Knutsson 15 procent arvode samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Gun-Ann Öholm Jansson erhåller  
30 procent arvode. Arvoden utbetalas utöver de arvoden (fasta och timarvode) 
som respektive person redan har rätt till utifrån andra uppdrag de är valda till. 

Föreslagen överenskommelse är framarbetad gemensamt av representanter från 
oppositionen och från majoriteten. Bakgrunden till denna är att oppositionen ska 
ges förutsättningar för sitt politiska arbete samt att följa hur Eksjö kommun 
tidigare hanterat liknande situationer vid frånvaro för 
kommunalråd/oppositionsråd. 

Vid eventuellt framtida ordförandebeslut enligt föreslag till beslut kommer detta, i 
sedvanlig ordning, att anmälas till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag  
Överenskommelse tecknad mellan Bo-Kenneth Knutsson, gruppledare 
Centerpartiet, och Markus Kyllenbeck, kommunstyrelsens ordförande.  
      

Utdrag:  
Kommundirektör 
HR-avdelningen 
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