
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-05-28

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-21.20

Beslutande
Ledamöter Mats Danielsson (M), ordförande

GunBritt Henning (S)
Sebastian Hörlin (S)
Lennart Nilsson (C)
Tomas Erazim (M)
Ulf Svensson (SD)
Johan Starck (S)
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)
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M)
Kjell Axell (S
Lea Peterson (MP) 
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Bo Ljung (KD)
Maria Havskog (C)
Christina Bladh (S) 
Stig Axelsson (S)
Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD)
Magnus Berglund (KD)
Stellan Johnsson (C) 
Urban Svensson (SD) 
Micael Carlsson (L)
Kristina Carlo (M)
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande 

Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande
Tord du Rietz, kommundirektör
Karin Höljfors, ekonomichef  

Övriga Karin Elardt, kommunrevisionen
Olle Sjöberg, kommunrevisionen
Camilla Karlsson, KomRedo

Utses att justera Helena Möller (V) och Julia Liderfelt (C)
 
Justeringens plats Stadshuset 2020-06-05, kl. 08.00 Paragrafer 91-124
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Anneli Gustafsson

Ordförande   ……………………………………………
Mats Danielsson

Justerande   ………………………………………… …………………………………………
Helena Möller Julia Liderfelt
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-05-28

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-06-05 Datum då anslag 2020-07-04
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Anneli Gustafsson
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Information med anledning av pågående pandemi, Covid-19

Allmänhetens frågestund

Höglandets Samordningsförbund, information

Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2019 2020/83

Konstgräs – interpellation 2020/143

Fråga från Jürgen Beck (V) 2020/157

Årsredovisning 2019 med sammanställd redovisning 2020/93

Revisionsskrivelse - Granskning av internkontroll 2019/417

Årsredovisning Höglandsförbundet 2019 2020/98

Beslut med anledning av ny kommunallag - ersättare för råd 2019/301

Utredning av upphandlingar i bolag - motion 2019/422

Genomförande av boendeenkät på gruppboenden och hos unga -  
familjer som förväntas bo på gruppboende i framtiden – 
medborgarförslag

2019/359

Rastgård för hundar i Eksjö tätort - medborgarförslag 2020/21

Redovisad intäkt för avverkad skog, Klintens naturreservat, tillförs 
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag

2020/27

Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs Hultbygdens Intresseförening 
– medborgarförslag

2020/28

Ge allmänheten fler möjligheter att ladda elbilar och laddhybrider 
inom Eksjö kommun – motion

2020/119

Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - medborgarförslag 2020/139

Granskning av integration - kompletterande intervjuer 2019/418

Stiftelser i Eksjö kommun - Revisionsberättelse 2019 2020/122

Borgensförbindelse  regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

2020/34

Arvoden för granskning av 2019-2022 års verksamhet i hel- och 
delägda kommunala bolag Höglandsförbundet med flera

2019/114

Valärenden

Avsägelse av uppdrag - Ingegerd Axell (S) 2020/151
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Avsägelse av uppdrag - Rozita Hedqvist (S) 2020/152

Avsägelse av uppdrag - Diana Laitinen Carlsson 2020/153

Val av ersättare i Mediacenter  efter Anton Furuholm (S) 2020/30

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Rozita Hedqvist 
(S)

2020/152

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter  Anton 
Furuholm (S)

2020/30

Val av ny ledamot i Eksjöbostäder AB efter Diana Laitinen 
Carlsson

2020/153

Val av ny ledamot i Eksjö Kommunfastigheter AB efter Diana 
Laitinen Carlsson

2020/153

Val av ny ledamot i Byggnadsfirma Stridh och Son AB efter Diana 
Laitinen Carlsson

2020/153

Val av suppleant i Eksjö Stadshus AB efter Ingegerd Axell 2020/151

Ärenden och handlingar till föredragning som inte har beretts

Revisionsskrivelse  - Budget 2021 för revisorerna i 
Höglandsförbundet

2020/156

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden
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Kf § 91 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid-19
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 

Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) har partierna i fullmäktige gemensamt 
enats om att tillfälligt begränsa antalet ledamöter som deltar i sammanträdet och i 
eventuella omröstningar. Av denna anledning är ett antal ledamöter därför 
frånvarande idag.
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§ 92 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.
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Kf § 93 Höglandets Samordningsförbund, 
information
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Britt-Marie Vidhall lämnar en information om Höglandets 
Samordningsförbund. 

Förbundet startade 2011 och består av Sävsjö, Vetlanda, Aneby, Nässjö, Tranås 
och Eksjö kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Jönköpings län. 

Styrelsen består av nio personer. Eksjö kommun representeras av Kjell Axell (S) 
och med Birgitta Liljerås Larm (KD), som ersättare. 

Förbundet gör insatser på strukturell nivå. Däremot fattar inga beslut på 
individnivå. 

Från och med 2020 har Eksjö kommun en samverkanskoordinator.                                                                                                  
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Kf § 94 Årsredovisning Höglandets 
Samordningsförbund 2019
Dnr KLK 2020/83

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019 för Höglandets Samordningsförbund,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Höglandsförbundets 
Samordningsförbund för 2019.

Kjell Axell (S), Birgitta Liljerås Larm (KD) och Ingegerd Axell (S) deltar inte i 
beslutet på grund av jäv.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 för Höglandets Samordningsförbund redovisas.

Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet.

Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Man tillstyrker att resultaträkning och 
balansräkning för förbundet fastställs.

Beslutsunderlag 
Höglandets Samordningsförbund årsredovisning 2019 med bilagor
Revisionsberättelse 2019
Revisionsbiträdesrapport 2019
Skrivelse från Britt-Marie Vidall 2020-04-30

Utdrag: 
Höglandets Samordningsförbund
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Kf § 95 Konstgräs - interpellation
Dnr KLK 2020/143

Lea Petersson (MP) framför i interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Annelie Hägg (C) och till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Bo-Kenneth Knutsson (C) följande; 

Konstgräsplaner och fallskyddsmattor på lekplatser kan innehålla särskilt farliga 
ämnen.  Naturvårdsverket och Kemikalieinspektion menar att särskilt farliga 
ämnen bör fasas ut ur samhället och avråder därför från att anlägga nya ytor med 
konstgräs och liknande som kan innehålla dessa ämnen.

Många forskare anser att mikroplaster i haven till stor del kommer från just 
konstgräs och gummimattor.

Enligt en tidigare bifallen motion från Miljöpartiet 2013, ska kommunens 
förskolor vara giftfria och inte exponera barnen för miljögifter som till exempel 
skadliga och hormonstörande ämnen.

Nu läser vi i en lokaltidning att Eksjö Kommunfastigheter AB planerar att bygga 
om och fräscha upp Linnéskolans skolgård. Det är absolut en mycket välkommen 
åtgärd.  Däremot ställer vi oss mycket frågande till att anlägga en ny konstgräsplan 
med tanke på ovanstående.

- Hur tänker du kring Kemikalieinspektionens avrådan från att anlägga nya 
konstgräsplaner?

- Hur väl rimmar en konstgräsplan med arbetet att fasa ut skadliga kemikalier 
från kommunens förskolor?

Annelie Hägg (C) Bo-Kenneth Knutsson (C) ger följande svar; 

Kemikalieinspektionen avråder från att anlägga konstgräsplaner och fallskydd på 
lekplatser som innehåller granulat, det vill säga korn av gummi eller plast. 
Granulat är ett ämne som bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön 
och bör fasas ut ur samhället. Kemikalieinspektionen avråder därför från att 
anlägga nya ytor med granulat som innehåller särskilt farliga ämnen.

Naturvårdsverket hänvisar till att kommunerna bör ha en plan för att minska 
miljöpåverkan från anlagda gräsplaner och lekplatser med fallskydd. Eksjö 
kommun har en miljöplan, samt även en antagen plan för att minska farliga 
ämnen på förskolor och skolor. 
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Med anledning av kommunens miljöarbete kommer konstgräs och eventuella 
fallskydd på Linnéskolan inte ha ett fyllnadsmaterial av granulat, utan istället vara 
fyllda av naturmaterialet sand, vilket inte strider mot Kemikalieinspektionens och 
Naturvårdsverkets rekommendationer.

De produkter som används i konstgräsytor och fallskydd på Linnéskolans 
skolgård är helt fria från granulat och är godkända av bland annat 
Byggvarubedömningen, som är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som 
jobbar för en giftfri och god bebyggd miljö för såväl denna som kommande 
generationer.

Ett aktivt arbete för att fasa ut miljöfarliga material är mycket viktigt för vår 
kommun.

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lea Petersson, Miljöpartiet, 2020-05-12
Svar på interpellation, 2020-05-27

Utdrag: 
Lea Petersson

11



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 96 Fråga från Jürgen Beck (V)
Dnr KLK 2020/157

Jürgen Beck (V) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande; 

I samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan för Trädgårdsområdet, medgav 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, på fråga från Vänsterpartiet och 
frågeställaren, att förslag till ny detaljplan innebar man gjorde avsteg från nu 
gällande översiktsplan. Ett argument var att översiktsplanen (från 2013) var något 
föråldrad och inte helt i takt med samhällsutvecklingen. 

Under året har kommunstyrelsen därför fått i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan som beräknas kunna läggas fram under 2021. 

Samhällsbyggnadssektorn har fått i uppdrag att lägga förslag till reviderad 
detaljplan för Storegårdsområdet som medger bostadsproduktion. 

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har haft tillfälle att yttra sig över remissen. En 
enig nämnd har avvisat förslaget till förändring i nu gällande detaljplan för 
Storegårdsområdet. En oenig samhällsbyggnadsnämnd tillstyrkte fortsatt arbete 
med detaljplanen, med minsta möjliga majoritet (fyra för, tre emot). 

Mot bakgrund av ovanstående ställs följande frågor: 

- Vad föranleder att det är så bråttom med att ta fram en ny/reviderad detaljplan 
för Storegårdsområdet, med tanke på att detta arbete inte är helt okontroversiellt 
och att ett arbete med att ta fram ett nytt styrdokument för den fysiska 
planeringen (översiktsplan) pågår? 

- Varför inte invänta ny översiktsplan och där även demografiska faktorer vägs in? 
(Eksjö kommun har en negativ befolkningsutveckling för första kvartalet 2020) 

- Finns det några uttalade intressenter som vill bebygga det tilltänkta området?

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar. 

Kommunfullmäktige har som målsättning att ta fram 60 nya bostäder per år. 
Finns det inte direkt tekniska hinder, tar samhällsbyggnadssektorn frågan vidare 
till samhällsberedningen. Vare sig frågan är på tjänstemanna- eller politisk nivå, 
har politiken att ta ställning till frågan, vilket område det än är. 

Då kan man hamna i det läget man nu är. Då prövas frågan utifrån de 
förutsättningar som föreligger just då. 
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Beslutsunderlag 
Fråga från Jürgen Beck (V), 2020-05-27

Utdrag: 
Jürgen Beck 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 97 Årsredovisning 2019 med sammanställd 
redovisning samt revisionsberättelse och 
kommunfullmäktiges ansvarsprövning för 
verksamhetsåret 2019
Dnr KLK 2020/93

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Årsredovisning 2019 med sammanställd redovisning 
(koncernredovisning),

att bevilja kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019,

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019, 

att bevilja barn- och ungdomsnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2019,

att bevilja socialnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 samt

att bevilja tillväxt- och utvecklingsnämnden och dess förtroendevalda 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

att bevilja valnämnden och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Sebastian Hörlin (S), Annelie Hägg (C), Annelie Sjöberg (M), Ingegerd Axell (S), 
Lea Petersson (MP), Christina Bladh (S), Markus Kyllenbeck (M), Kjell Axell (S) 
Stellan Johnsson (C), Tomas Erazim (M), Elisabeth Werner (SD), Johan 
Ragnarsson (V), Birgitta Johanson (S) och Julia Liderfelt (C) deltar inte på grund 
av jäv i beslutets andra att-sats angående ansvarsprövning för kommunstyrelsen. 

Johan Starck (S) och Urban Svensson (SD), deltar inte på grund av jäv i beslutets 
tredje att-sats angående ansvarsprövning för samhällsbyggnadsnämnden.

Bo-Kenneth Knutsson (C), Stig Axelsson (S), Julia Liderfelt (C) och Christina 
Bladh (S) deltar inte på grund av jäv inte i beslutets fjärde att-sats angående 
ansvarsprövning för barn- och ungdomsnämnden, 

Birgitta Liljerås Larm (KD), Mattias Ingeson (KD), Kjell Axell (S), Elisabeth 
Werner (SD) och Ingegerd Axell (S) deltar inte på grund av jäv i beslutets femte 
att-sats angående ansvarsprövning för socialnämnden, 
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Magnus Berglund (KD), Maria Havskog (C), Kristina Carlo (M) och Annelie 
Sjöberg (M) deltar inte på grund av jäv i beslutets sjätte att-sats angående 
ansvarsprövning för tillväxt- och utvecklingsnämnden.

Christina Bladh (S) och Micael Carlsson (L) deltar inte i beslutets sjunde att-sats 
på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Kommunrevisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson, KomRedo, redovisar 
den granskning som genomförts av Årsredovisning 2019. 

Revisionens vice ordförande Karin Elardt redovisar den granskning som gjorts av 
de verksamheter som bedrivits i styrelse och nämnder samt i kommunens bolag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten, samt för återredovisning i fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper, 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål, 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisionen har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat 
nämnderna, samt genomfört ett antal fördjupade granskningar. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vidare bedöms att den organisationsmodell som kommunen tillämpat under 2019 
inte har bidragit till en effektiv styrning av nämnder och verksamheter, dels 
genom bristande styrning och kontroll av verksamheten samt dels genom 
bristande styrning och kontroll av ekonomin. Från och med 2020 har kommunen 
beslutat om en ny organisation som är både opraktisk och sannolikt högst 
ineffektiv då man skapat två organisationer inom samma verksamhetsområde och 
i stort samma ansvarsområde. 

I granskningen av årsredovisningen framgår bland annat att kommunen redovisar 
intäkter från schablonersättningar på ett felaktigt sätt. Avvikelsen mot budget för 
sektorerna och den politiska verksamheten uppgår till -13,4 mnkr. Detta är en stor 
förbättring jämfört med 2017 när budgetavvikelsen uppgick till -55,5 mnkr. 
Främst är det sociala sektorns avvikelser som har förbättrats. 

Av planerade investeringar finns objekt motsvarande 21,8 mnkr som inte hunnits 
med eller av andra skäl inte genomförts. Knappt hälften av planerade 
investeringar har skjutits framåt i tiden. 

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att i september 2019 återkomma 
med uppgifter om effekter av budgetneddragningarna för 2019 och 2020 och 
eventuella konsekvenser de fått/skulle få i verksamheten. Vi har inte påträffat 
några ställningstaganden eller nya beslut angående förvaltningens uppdrag i 
kommunstyrelsen. 
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Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. 
Fullmäktiges mål efterlevs inte. Kommunstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att styra verksamheten mot uppsatta mål. 

Kommunstyrelsen har ett ansvar att följa upp det kommunala ändamålet i de 
kommunala företagen. Revisionens bedömning är att detta kan utvecklas. Särskilt 
syftet med ägandet av företagen bör lyftas årligen, både från företagens perspektiv, 
men även utifrån hur företagen hanterar principiella beslut som möjligen ska 
hanteras av fullmäktige. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
valnämnden, överförmyndarnämnden och tillfälliga beredningar (så som 
parlamentariska beredningen) samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Revisionen riktar kritik mot kommunstyrelsen med anledning av bristande 
styrning och intern kontroll, men tillstyrker att fullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för 2019.

Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 34 mnkr för 2019, därav är 
kommunens resultat ett överskott på 23,2 mnkr. 

Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet och återställer del av tidigare 
års negativa balanskravsresultat. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen av kommunens verksamhetsmål är 
att samtliga verksamhetsområden inte har uppfyllt kommunfullmäktiges 
verksamhetsmässiga mål för 2019. 

Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås 
delvis. Positivt är att resultatet är ett överskott efter två år med underskott och att 
nettokostnaderna ökat mindre än skatteintäkterna, vilket krävts för att 
kommunens ekonomi åter skulle nå balans. 

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kommunen även i fortsättningen 
kan tillhandahålla välfärdfärdstjänster av god kvalitet.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31
Eksjö kommuns Årsredovisning 2019
Granskning av Årsredovisning 2019
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna samt revisionsberättelser för 
samtliga företag ingående i kommunkoncernen
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Kf § 98 Revisionsskrivelse - Granskning av 
internkontroll
Dnr KLK 2019/417

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en fördjupad 
granskning av internkontroll. Syftet med granskningen var att bedöma om den 
interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig och om verksamheten är 
effektiv och uppfyller målen. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen några olika 
punkter. Kommunstyrelsens har gett följande svar: 

Tydliggör hur de kommunala bolagens internkontrollarbete ska utföras och 
följas upp.
Anvisningarna för internkontroll är uppdaterade där det framgår hur såväl 
förvaltningen som de kommunala bolagen ska arbeta med internkontroll. 

Säkerställ att reglemente och anvisningar för internkontroll uppdateras 
löpande så att de överensstämmer med nuvarande organisation och tänkt 
arbetssätt.
Kommunkoncernens ekonomiledningsgrupp kommer årligen att aktualitetspröva 
reglemente och anvisningar för internkontroll för att dessa ska stämma överens 
med nuvarande organisation och tänkt arbetssätt. 

Säkerställ att medarbetarna har god kännedom om vilka styrdokument som 
finns avseende intern kontroll och att det sker en kontinuerlig 
utbildning/information hur de ska efterlevas.
De forum som framförallt ska användas för utbildning/information är:

 Information och grundutbildning om internkontroll kommer att vara ett 
inslag vid en av kommunens chefsdagar. 

 Internkontroll ska vara en punkt som tas upp i sektorernas och bolagens 
ledningsgrupper. 

 Information om internkontroll ska finns på intranätet såväl för 
kommunen som för bolagen. 

 Internkontroll ska ingå i nyvalsutbildning för politiker. 
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Det bör ske utbildning/information om internkontrollarbetet i kommunen 
och i de kommunala bolagen i fler sammanhang än när en medarbetare 
anställs.
Förutom utbildning/information om internkontroll när en medarbetare anställs, 
sker utbildning/information framförallt enligt punkten ovan. 

Risk- och väsentlighetsanalyser bör dokumenteras för samtliga nämnder 
och bolag. Denna analys bör omfatta en bruttolista över samtliga 
identifierade risker och det bör tydliggöras vilka risker som utifrån 
sannolikhet och konsekvens genererar ett kontrollmoment i 
internkontrollplanen.
En gemensam mall för bruttolista ska användas av sektorerna/bolagen som bland 
annat innehåller en risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalysen 
ska utgå ifrån bedömningar för respektive kontrollområde och kategoriseras enligt 
följande. 

Riskanalys

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Väsentlighetsanalys

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras dels i bruttolistan över 
kontrollområden, dels i en matris för att visuellt skildra de olika kontrollområdena. 

Säkerställ att återrapporteringen innehåller förslag på åtgärder vid 
konstaterade avvikelser/brister.
Återrapportering av internkontrollen ska följa samma struktur oavsett sektor eller 
bolag. I denna mall ska åtgärder vara med som egen rubrik till kontrollområdena. 

Säkerställ att alla delegationsbeslut återrapporteras till respektive styrelse 
och nämnd och att anmälan av delegationsbeslut innehåller fastställda 
uppgifter.
Information till respektive ledningsgrupp om rutiner för att rapportera 
delegationsbeslut samt information om delegationsordningen för att säkerställa att 
kunskap finns om vad som ska rapporteras. Rapportering av delegationsbeslut ska 
ske utifrån beslutsfattare, beslutsdatum, beslutets innehåll i korthet, hänvisning till 
punkt i delegationsordning samt eventuellt diarienummer.
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse yttrande revisionsskrivelse 2020-04-17, 2020-04-30 
Bilaga anvisningar internkontroll 2020-04-20 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 
Revisionsskrivelse – granskning av intern kontroll ifrån kommunrevision,
2019-11-28 
Granskningsrapport – Eksjö kommun fördjupad granskning av intern kontroll,  
november 2019 
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Kf § 99 Årsredovisning Höglandsförbundet 2019
Dnr KLK 2020/98

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för Höglandsförbundet,

att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Markus Kyllenbeck (M), Ingegerd 
Axell (S) och Kjell Axell (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Höglandsförbundet har 2020-03-26 godkänt att resultat- och 
balansräkningen för 2019 fastställs. Förbundets årsredovisning överlämnas till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 093 tkr vilket motsvarar 
1 procent av omsättningen under 2019. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 
11 043 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än 
budgeterat för Höglandsförbundets samtliga tre verksamheter under 2019. 

Under 2019 har investeringar för 8,8 mnkr gjorts i tjänsteidentifiering, 
livscykelhantering av accesspunkter och switchar för att framtidssäkra förbundets 
befintliga infrastruktur. Avvikelsen mot budget med 3,7 mnkr beror på att 
investeringar i datahallar har skjutits på framtiden utifrån behovet av en ny 
datahallstrategi innan investeringar genomförs. Självfinansieringsgraden 2019 
är 126 procent.

Förbundets övergripande mål mäts genom 7 indikatorer. Samtliga av förbundets 7 
indikatorer uppfyller målnivåerna som beslutades om i budget 2019. 

Revisorerna konstaterar i sin granskning att förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med 
förbundets finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomisk hushållning som 
följs upp i årsredovisningen.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige för verksamhetsåret 2019 beviljar 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen samt enskilda ledamöterna i detta organ 
samt att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Årsredovisning Höglandsförbundet 2019 
Granskning av Årsredovisning 2019 Höglandsförbundet 
Revisionsberättelse

Utdrag: 
Höglandsförbundet
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Kf § 100 Beslut med anledning av ny 
kommunallag - ersättare för råd
Dnr KLK 2019/301

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ersättare för råd som beviljats föräldraledighet eller som är sjukskriven en 
längre period (mer än 30 dagar) kan utses. Sådan ersättare ska utses av 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) Cirkulär 17:57 om den nya 
kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01 framgår bland annat att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut om hur man utser ersättare för ett råd som 
har beviljats ledighet. 

Vid en ledande politikers längre frånvaro fungerar inte de generella reglerna om 
ersättares tjänstgöring. Förarbetena lyfter också fram behovet av att aktivt kunna 
utse en ersättare när ett råd är frånvarande en längre tid.

Det har därför gjorts möjligt att besluta om en personlig ersättare för den ledande 
politiker som beviljas ledighet för viss tid. Ersättaren är förtroendevald i 
kommunallagens mening och omfattas av samma regler som övriga 
förtroendevalda, till exempel vad gäller valbarhet. Den som utses till sådan 
personlig ersättare tjänstgör under hela frånvaron och övertar alla funktioner som 
den som beviljats ledighet innehar. Däremot kan en sådan ersättare inte överta en 
plats i fullmäktige eftersom det är ett direktvalt uppdrag.

Det är fullmäktige som ska bestämma hur en ersättare i sådana här situationer ska 
utses. Det kan ske genom att ersättare väljs av fullmäktige eller att fullmäktige 
överlåter till styrelsen eller annan nämnd att utse en sådan ersättare. Det är även 
tänkbart att t.ex. styrelsen utser ersättare vid kortare ledigheter medan en ersättare 
som ska tjänstgöra under en längre tid i stället utses av fullmäktige. Däremot är 
det inte lämpligt att fullmäktige direkt lägger ansvaret att utse en ersättare på ett 
utskott – det blir i så fall en fråga för styrelsen eller den nämnd som fått ansvaret 
för uppgiften att delegera uppgiften till utskott.

Lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan inte tillämpas vid beslut om att 
utse en ersättare för ett råd som beviljats ledighet. 

Ett beslut om att utse en sådan ersättare är inte ett fyllnadsval – det är enbart ett 
beslut om att just utse en ersättare för ett visst råd under en viss tid.
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Skulle ett råd avgå under den beviljade ledigheten eller skulle uppdraget upphöra 
av annan anledning, upphör också ersättarens uppdrag. Vem som ska utses i ett 
sådant fall behandlas som ett vanligt valärende.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-05
Ledningsutskottets beslut 2020-04-21
Tjänsteskrivelse från Anneli Gustafsson 2020-04-08
SKR Cirkulär 17:57

Utdrag: 
HR-avdelningen
EKFS
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Kf § 101 Utredning av upphandlingar i bolag - 
motion
Dnr KLK 2019/422

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen.

Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Helena Möller (SD) och Urban 
Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I motion från Sverigedemokraterna, undertecknad av Ulf Svensson, Elisabeth 
Werner, Helena Möller, Mats Svensson, Urban Svensson och Göran Augustsson, 
föreslås kommunfullmäktige att:

-med extern hjälp utreda samtliga kommunala bolag inklusive samtliga dotterbolag 
som ligger under Eksjö Stadshus och i vilken omfattning upphandlingar gjorts 
utan korrekt förfrågningsunderlag.

-Kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de ledamöter och 
ersättare som idag är invalda och sitter på uppdrag och som var invalda i bolagen 
Eksjöbostäder och Kommunfastigheter under åren 2014-2018.

Extern hjälp för att utreda samtliga kommunala bolag inklusive samtliga 
dotterbolag som ligger under Eksjö Stadshus AB och i vilken omfattning 
upphandlingar gjorts utan korrekt förfrågningsunderlag

I samband med utredningen har samtal skett med motionären Ulf Svensson (SD).

Bakgrunden till motionen är att Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter 
AB under perioden 2015-2018 köpt konsulttjänster för 6,7 mnkr utan att göra 
regelrätta upphandlingar. 

Efter detta uppdagats har åtgärder vidtagits för att förhindra att något liknande 
sker igen. Eksjö Stadshus AB beslutade 2019-10-21 att ge VD i uppdrag att:

-Ta fram en handlingsplan för att gällande riktlinjer för upphandling följs i hela 
koncernen.
-Ta fram rutiner för delgivning av information mellan bolagsstyrelse och ägare av 
genomförda upphandlingar.

En handlingsplan och rutin för delgivning av information av genomförda 
upphandlingar har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31att 
godkänna handlingsplanen och rutinen för delgivning av information avseende 
genomförda upphandlingar. 
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Handlingsplan 
Av kommunens Upphandlings- och inköpspolicy framgår bland annat följande:
”Kommunstyrelsen ansvarar för att:

• antagen upphandlings- och inköpspolicy revideras enligt fastställda datum,
• det utfärdas enhetliga riktlinjer utifrån antagen upphandlings- och

inköpspolicy,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.

Förvaltningschefen/VD ansvarar för att det:
• upprättas rutiner som säkerställer att upphandlings- och inköpspolicyn 

och därtill hörande riktlinjer följs,
• uppföljning av policyn görs i samband med internkontrollplanen varje år.”

Ägardirektiven
Följande har lagts till i ägardirektiven under punkterna Internkontroll och 
Upphandling till samtliga helägda bolag: 

• Internkontroll: 
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med 
riktlinjer ska ske i internkontrollen.

• Upphandling:
o Bolaget ska vid upphandlingen se till att Lagen om offentlig 

upphandling samt övrig tillämplig lagstiftning iakttas. 
o Eksjö kommuns upphandlingskompetens ska i möjligaste mån 

användas. 
o Kommunens upphandlings- och inköpspolicy gäller för hela 

koncernen. 
o Styrelsen ska anta riktlinjer som är enhetliga med kommunens 

riktlinjer. Avvikelser från dessa ska beslutas av Eksjö Stadshus AB.

Upphandlings- och inköpsskola
Alla anställda inom kommunens helägda bolag som genomför upphandlingar och 
inköp utbildas enligt kommunens upphandling- och inköpsskola. Utbildning 
genomförs av upphandlingsavdelningen under våren 2020. Sedan ansvarar varje 
chef för att utbilda sin personal enligt det instuderingsmaterial som tagits fram av 
upphandlingsavdelningen. 

Delgivning av information
Uppföljning av följsamheten mot upphandlings- och inköpspolicyn med riktlinjer 
ska ske i internkontrollen i hela förvaltningen och i alla helägda bolag. Bolagens 
internkontroll redovisas årligen vid ett ägarsamråd. Detta säkerställer att 
bolagsstyrelsen informerar ägaren om genomförda upphandlingar.

Genom fastställd handlingsplan och rutiner för delgivning av information har 
kommunstyrelsen skärpt kontrollen av att upphandlingar i koncernen sker i 
enlighet med gällande riktlinjer och policy. 

Ytterligare granskning av historiska upphandlingar av extern utförare i samtliga 
helägda bolag skulle inte innebära att den nu skärpta kontrollen förändras, 
samtidigt som en extern granskning innebär en kostnad. 
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Då beslut och åtgärder är vidtagna för att förhindra att liknande händelser ska 
inträffa föreslås att motionen avslås.

Kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus AB i uppdrag att entlediga de 
ledamöter och ersättare som idag är invalda och sitter på uppdrag och som 
var invalda i bolagen Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB 
under åren 2014-2018

Sverigedemokraterna har i sin motion ”Utredning av upphandlingar i bolag” 
föreslagit att kommunstyrelsen ger Eksjö Stadshus i uppdrag att entlediga de 
ledamöter och ersättare som idag är invalda och sitter på styrelseuppdrag och som 
var invalda i bolagen Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB under 
åren 2014-2018. 

Efter att bolagens hantering av upphandling uppdagats har en noggrann analys av 
händelseförloppet genomförts. Analysen redovisades för Eksjö Stadshus AB 
2019-10-21, kommunstyrelsen 2019-10-24 och för kommunfullmäktige 
2019-10-24. 

Analysen visar tydligt, vilket också de involverade aktörerna medgivet, att 
agerandet och hanteringen sköttes helt inom presidiet tillsammans med VD:n för 
berörda bolag. 

Presidiet i Eksjö Stadshus AB uppmanade därför presidierna för mandatperioden 
2014-2018, i Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB att lämna sina nuvarande politiska 
styrelseuppdrag. Övriga ledamöter i styrelserna under berörd mandatperiod har 
under händelseförloppet inte varit informerade och då inte heller inblandade i den 
felaktiga hanteringen av upphandling av konsulttjänster. 

Kommunstyrelsen har 2020-03-31 godkänt handlingsplan för upphandling samt 
rutin för delgivning av information avseende genomförda upphandlingar. 
Kontinuerlig uppföljning av samtliga bolags hantering av upphandling kommer 
årligen att ske i respektive internkontroll i samband med ägarsamråd med Eksjö 
Stadshus AB.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 att godkänna avsägelser från de 
inblandade politikerna från deras nuvarande styrelseuppdrag. Vidare åtgärder 
anses inte behöva vidtas för resterande styrelseledamöter i berörda bolag som 
tjänstgjorde under mandatperioden 2014-2018.  

YRKANDE

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Ulf Svensson (SD) att motionen bifalls.

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

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

26



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-28

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31, 2020-05-05
Ledningsutskottets beslut 2020-04-20
Skrivelse från Annelie Hägg 2020-04-20
Motion från Sverigedemokraterna 2019-12-13

Utdrag: 
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson
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Kf § 102 Genomförande av boendeenkät på 
gruppboenden och hos unga - familjer som 
förväntas bo på gruppboende i framtiden - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2019/359

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget bifallet.

Ärendebeskrivning 
I medborgarförslag från Peter Titus i oktober 2019 lyfts betydelsen av att 
kommunen följer upp hur boendesituation för personer med 
funktionsnedsättning ser ut. Peter Titus anser att en boendeenkät bör genomföras 
för att kartlägga situationen i Eksjö kommun med det övergripande syftet att få 
kunskap om hur personer med utvecklingsstörning, i olika åldrar bor idag samt 
hur personen själv eller tillsammans med vårdnadshavare/ god man ser på sitt 
framtida boende.

I medborgarförslaget önskar Peter Titus få svar på svar på följande 
frågeställningar:

 Hur vill ungdomar/unga vuxna bo när de flyttar från föräldrarna?
 Hur vill unga som omfattas av LSS bo när de flyttar från föräldrahemmet?
 Vilka drömmar har man för framtiden?
 Ges man på boendet möjlighet till en aktiv fritid?
 Stöttas man på boendet till inkludering i samhället?
 Vilken upplevelse har man av gemenskap/ensamhet?

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att den enkät som medborgarförslaget 
lyfter fram ska genomföras, och socialnämnden fick uppdraget. Enkäten har 
genomförts under våren och återredovisning sker till socialberedningen under maj 
månad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21, 2020-05-05
Socialberedningens beslut 2020-04-23 
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist, 2020-04-06
Medborgarförslag med bilaga från Peter Titus, 2019-10-23

Utdrag 
Peter Titus
Sociala sektorn
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Kf § 103 Rastgård för hundar i Eksjö tätort - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/21

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Carola Andersson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-01-19 önskemål om 
att kommunen styckar av en del av kommunens mark i tätort för en hundrastgård, 
exempelvis en del av Vildparken, alternativt att använda den del av gräsplanen 
mellan Reningsverket och Bykvarn i Eksjö, som redan är stängslad. 

Förslagsställaren önskar, förutom en gräsplan där hundarna kan springa fritt, att 
man kunde installera fasta agilityövningar, exempelvis gungbräda, ramp, 
slalombana och hopphinder och gärna bänkar där hussar och mattar kan slå sig 
ner.

Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats av kommunfullmäktige 
2012-09-27, 2013-10-31, 2015-06-16 samt 2019-05-23. Samtliga medborgarförslag 
om att i kommunens regi anlägga en hundrastgård har avslagits. Anledningar som 
angetts var bland annat att grannar motsatte sig en hundrastgård, eller att 
alternativen bedömdes bli för kostsamma. 

Vidare finns goda möjligheter att vistas i skog och natur i direkt anslutning till 
tätorten. 

YRKANDEN

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar

Johan Ragnarsson (V), med bifall av Lea Petersson (MP), Sebastian Hörlin 
(S), Ulf Svensson (SD), Bo-Kenneth Knutsson (C) och Birgitta Johanson (S) 
att ärendet återremitteras samt att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadssektorn 
i uppdrag att ta fram förslag på platser för hundrastgårdar, inklusive för- och 
nackdelar, så att politiken sedan kan ta ett övervägt beslut att antingen avslå 
medborgarförslaget eller att anta någon av de föreslagna platserna. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Johan Ragnarssons med fleras yrkande om 
återremiss mot att kommunfullmäktige avgör ärendet idag. 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03, 2020-05-05
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04-20 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, 2020-04-15
Medborgarförslag från Carola Andersson, 2020-01-19

Utdrag: 
Carola Andersson
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 104 Redovisad intäkt för avverkad skog, 
Klintens naturreservat, tillförs Hultbygdens 
Intresseförening - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/27

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till genomförd utredning avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Lars-Everth Björck framför i medborgarförslag 2020-01-28 önskemål om att 
intäkt för avverkad skog på Klintens naturreservat ska tillföras Hultbygdens 
Intresseförening, ekonomisk förening.

De åtgärder som utförts i Klintens naturreservat bedrivs inte i enlighet med ett 
rationellt skogsbruk med fokus på ekonomi, utan enligt särskild beslutad 
skötselplan för Klintens naturreservat, laga kraft 2005-08-25. 

De åtgärder som vidtagits i Klintens naturreservat har inte inneburit några 
nettointäkter för Eksjö kommun totalt sett, då kostnaderna över tid för åtgärder i 
reservatet överstigit intäkterna. De medel som finns avsatta för förvaltandet av 
Klintens naturreservat ökar inte med anledning av de avverkningar som skett i 
enlighet med skötselplanen.

Reservatsskötseln inriktas på att bevara och återskapa naturvärden. De åtgärder, i 
form av bland annat avverkning, som skett på senare tid är engångsåtgärder för 
planterade bestånd skog som förekommer delvis inom reservatet. Syftet är att för 
dessa delar återskapa naturskogsstrukturer. Stor hänsyn tas vid dessa åtgärder i 
reservatet, vilket innebär högre kostnader än vad som är normalt inom sedvanligt 
skogsbruk.

Det finns flera olika typer av bidrag som förslagsställaren föreslås uppmana 
Hultbygdens intresseförening att formellt ansöka om.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03, 2020-05-05
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04-20 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2020-04-08 
Medborgarförslag från L-E Björck 2020-01-28

Utdrag: 
L-E Björck
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 105 Intrångsersättning á 1 770 tkr tillförs 
Hultbygdens Intresseförening - medborgarförslag
Dnr KLK 2020/28

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till genomförd utredning.

Ärendebeskrivning 
Lars-Everth Björck framför i medborgarförslag 2020-01-28 att intrångsersättning 
á 1770 tkr utbetalades till Eksjö kommun vid bildandet av Klintens naturreservat. 
Förslagsställaren föreslår att pengarna ska tillföras Hultbygdens Intresseförening 
ekonomiska förening.

Den intrångsersättning Eksjö kommun erhöll i samband med bildandet av 
Klintens naturreservat har använts och används löpande för att bekosta åtgärder 
som sker i enlighet med skötselplan för Klintens naturreservat. Eksjö kommun är 
förvaltare av naturreservatet och intrångsersättningen som erhölls 2005 används 
endast för att genomföra åtgärder i enlighet med skötselplan, som vann laga kraft 
2005-08-25. Avsatta medel bedöms som väsentliga att bibehålla för att trygga 
förvaltningen av reservatet över tid för att säkerställa att fastställda åtgärder enligt 
skötselplanen genomförs. 

Syftet med naturreservatet är enligt beslutad skötselplan att;
- Bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med 

naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer.
- Tillvarata området betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet 

av områdets naturvärden.

Det finns flera olika typer av bidrag som förslagsställaren föreslås uppmana 
Hultbygdens intresseförening att formellt ansöka om.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från L-E Björck 2020-01-28
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-04-20
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03, 2020-05-05
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2020-04-08

Utdrag: 
L-E Björck
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Kf § 106 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda 
elbilar och laddhybrider inom Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2020/119

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2020-11-19.

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion 
2020-04-23 följande. 

Enligt miljofordon.se (en nationell informationstjänst om miljöfordon och 
bränslen) finns i Eksjö kommun tre platser för allmänheten med laddmöjligheter 
för elbil eller laddhybrid: Vid Coop 4, parkeringen vid Resecentrum 4 samt vid 
Olsbergs Arena 2.

I jämförelse med övriga höglandskommuner ligger Eksjö i bottenskiktet när det 
gäller tillgängliga laddplatser för allmänheten.

Om vi vill att Eksjö ska vara en hållbar kommun med ett hållbart transportsystem 
behövs goda förutsättningar för dem som väljer att köra elbil/laddhybrid. Därför 
måste vi säkerställa att det finns en väl fungerande infrastruktur med 
laddmöjligheter i hela kommunen.

Enligt vårt nya kommunprogram för den hållbara, nära och aktiva kommunen 
2020-2023 ska Eksjö kommun bland annat

- ha en robust och hållbar infrastruktur,
- verka för en effektiv energianvändning och för en omställning till förnybar 

energi
- upplevas som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i, och fler 

besöksanledningar ska utvecklas för att fler ska vilja besöka kommunen 
året om.

Miljöpartiet anser därför att ännu fler laddmöjligheter tillgängliga för allmänhet 
och besökare, etableras på strategiska platser i kommunen. I samband med det vill 
vi också att en översyn görs vid vilka kommunala arbetsplatser, verksamheter och 
anläggningar som det kan vara lämpligt att placera ut laddstolpar tillgängliga för 
både allmänhet och personal; exempelvis vid skolor, idrottsanläggningar och 
äldreboenden.
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Miljöpartiet yrkar därför:

att ytterligare strategiska platser för laddstolpar /laddplatser utreds,

att förslag tas fram på vid vilka kommunala verksamheter det är lämpligt att 
placera ut laddstolpar/laddplatser samt

att fler laddmöjligheter etableras för att kunna ladda elbilar/laddhybrider för såväl 
invånare som besökare i hela vår avlånga kommun.

Beslutsunderlag 
Motion från Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) 2020-04-23

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Lea Petersson
Eva Ekenberg
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Kf § 107 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/139

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-11-19. 

Ärendebeskrivning 
Maja Rehn, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-05-12 att alla som vill ska få 
köpa loss sin skol-iPad för en viss summa, då de nya klasserna som börjar på 
skolan inte kommer att kunna återanvända dem eftersom de är lite gamla. 

Om elever kan få köpa loss dem för en viss summa kan de användas tills de går 
sönder helt och inte går att använda. De nya eleverna kan istället få helt nya iPads 
som fungerar bättre.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Maja Rehn 2020-05-12

Utdrag: 
Maja Rehn
Kommunstyrelsen
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Kf § 108 Granskning av integration - 
kompletterande intervjuer
Dnr KLK 2019/418

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisad bilaga till kommunstyrelsen samt

att ärendet återredovisas till kommunfullmäktige senast 2020-09-24. 

Ärendebeskrivning 
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens hantering av integration. Granskningen görs 
i samarbete med Ydre och Aneby kommuner.

I samband med att granskningsrapporten redovisades beslutade 
kommunfullmäktige 2020-01-23, att godkänna att revisionen lägger till en bilaga 
till lämnad rapport samt att remittera redovisad granskningsrapport till 
kommunstyrelsen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-04-23. 

Revisionens bilaga redovisas för fullmäktige vid dagens sammanträde. 
Återredovisning av ärendet till kommunfullmäktige föreslås istället ske senast 
2020-09-24. 

Beslutsunderlag 
Bilaga till granskningsrapport – kompletterande intervjuer 2020-05-12
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-21

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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Kf § 109 Stiftelser i Eksjö kommun - 
Revisionsberättelse 2019
Dnr KLK 2020/122

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Larsolof Egbäck, av kommunfullmäktige utsedd revisor, meddelar i 
revisionsberättelse daterad 2020-04-24 att årssammanställningar och bokföringar 
samt förvaltningen för räkenskapsåret 2019 av nedanstående stiftelser, har 
granskats.

Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun 
Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun 
Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse 
Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena 
Lindahlska stiftelsen 
John och Erika Teschs stiftelse 
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond 
Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond) 
Stiftelsen Hermann Rickards Minnesfond 
Pettersson-Lindebladska stiftelsen 
Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond 
Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse 
Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg) 
Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva 
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation 
Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond 
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond 
Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse 
Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond 
Stiftelsen August Anderssons donationsfond 
Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Eksjödelen 
Stiftelsen Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, 
Hult-, Höreda- och Mellbydelen 
Stiftelsen Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun - Ingatorpsdelen 
Stiftelsen Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-, 
Kråkshultsdelen 
Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond 
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Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws 
donationsstiftelse
Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond 
Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond 
Borghild Ross Minnesfond Stiftelse

Årssammanställningarna har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller respektive 
stiftelseförordnande.

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse Stiftelser i Eksjö kommun, 2020-04-24
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Kf § 110 Borgensförbindelse regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat
Dnr KLK 2020/34

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Eksjö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 oktober 
2002 (”Borgensförbindelsen”), vari Eksjö kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Eksjö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer

att Eksjö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eksjö kommun 
den 20 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.

att Eksjö kommun bekräftar att garantiavtalet, undertecknat av Eksjö kommun  
den 20 juli 2011 vari Eksjö kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande och Karin Höljfors, 
ekonomichef, att för Eksjö kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att fullmäktiges beslut 2020-03-19 i ärendet endast var anslaget 
20 dagar och 12 timmar, behöver beslutet tas om, då det för att vinna laga kraft 
måste vara anslaget 21 dygn. 

Eksjö kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB, vilket gör att 
kommunen och dess helägda bolag kan låna av Kommuninvest. Alla medlemmar 
har ingått solidariskt borgensansvar, vilket innebär att om Kommuninvest inte 
betalar till sina kreditgivare kan dessa begära att vilken som helst av kommunerna 
betalar.  
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Det finns vidare ett regressavtal som innebär att den kommun som betalat 
Kommuninvests skulder kan kräva de andra kommunerna på sina andelar av 
skulden. Det finns också ett garantiavtal som reglerar medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 

Borgensåtagande är endast giltigt i tio år från åtagandet ingicks. 

Det gäller även regressavtalet och garantiavtalet som kommunfullmäktige alltså 
behöver bekräfta att de gäller även fortsättningsvis. Dessa tre avtal är avgörande 
för medlemskap i Kommuninvest. 

Kommuninvest har skickat ut förslag till beslutsformulering till samtliga 
medlemmar att besluta om i region- eller kommunfullmäktige, för att 
förlängningen ska vara giltig.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03
Ledningsutskottets beslut 2020-02-18 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-02-10
Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB 2020-01-16 
Kf beslut 2002-08-22 § 79 - Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening  
Kf beslut 2011-06-16 § 219 - Reviderade avtal med Kommuninvest i Sverige AB 
angående regress och derivat
Avtal om Regress
Avtal om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen
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Kf § 111 Arvoden för granskning av 2019-2022 års 
verksamhet i hel- och delägda kommunala bolag, 
med flera
Dnr KLK 2019/114

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionsarvodet i procent av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode enligt följande: 

                     Andel (procent)
Eksjö Stadshus AB  1,5

Eksjö Energi AB  2,1
Eksjö Energi Elit AB  0,5
Eksjö Elnät AB  0,5
Smålands Bredband AB  0
Norra Smålands Energi  1
Erikshester Vindpark AB  0,2
Luftbolaget i Topperyd AB  0,2

AB Eksjö Industribyggnader  1,3
MA Industrifastigheter AB  0,15
Skruven Fastighetsbolag AB 0,15

Eksjöbostäder AB  2,5

Eksjö Kommunfastigheter AB  2,5

Byggnadsfirma Stridh och Son AB  0,5

Itolv AB  1

Eksjö Fordonsutbildning AB  1,3

eksjö.nu  0,85

Emilkraften i Mariannelund  0,85

Totalt                      17,1

Stiftelser/donationsfonder  0,7

(debiterades t o m 2019 per timme)

Totalt 17,8
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Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har i dialog med revisionen gjort en översyn över 
revisorernas arvode i hel- och delägda bolag. 
Syftet har varit att, utan utökning av totalt arvode, omfördela så att arvodet 
motsvarar arbetsbelastningen för revisionen i respektive bolag.
Liksom tidigare är arvodet per bolag en procentsats av kommunstyrelsens 
ordförandes årsarvode.

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2020-05-26

Utdrag: 
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
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Kf § 112 Avsägelse av uppdrag - Ingegerd Axell 
(S)
Dnr KLK 2020/151

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Ingegerd Axell. 

Ärendebeskrivning 
Ingegerd Axell (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i ledningsutskottet och 
suppleant i Eksjö Stadshus AB från och med 2020-05-28. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ingegerd Axell, 2020-05-18

Utdrag: 
Ingegerd Axell
Ledningsutskottet
Bolagsverket
HR-avdelningen
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Kf § 113 Avsägelse av uppdrag - Rozita Hedqvist 
(S)
Dnr KLK 2020/152

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Rozita Hedqvist (S). 

Ärendebeskrivning 
Rozita Hedqvist (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2020-05-28. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Rozita Hedqvist, 2020-05-18

Utdrag: 
Rozita Hedqvist
Samhällsbyggnadssektorn
HR-avdelningen
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Kf § 114 Avsägelse av uppdrag - Diana Laitinen 
Carlsson
Dnr KLK 2020/153

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Diana Laitinen Carlsson. 

Ärendebeskrivning 
Diana Laitinen Carlsson avsäger sig uppdragen som ledamot, tillika andre vice 
ordförande i Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB samt 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB från och med 2020-05-28. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Diana Laitinen Carlsson 2020-05-18

Utdrag: 
Diana Laitinen Carlsson
Eksjöbostäder AB
Eksjö Kommunfastigheter AB
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
HR-avdelningen
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Kf § 115 Val av ersättare i Mediacenter  efter 
Anton Furuholm (S)
Dnr KLK 2020/30

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i Mediacenter Jönköpings län efter Anton Furuholm (S) utse 
Lennart Gustavsson (S) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2020-02-20 godkänt avsägelsen från Anton Furuholm 
(S).

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25

Utdrag: 
Lennart Gustavsson
Mediacenter Jönköpings län
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Kf § 116 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Rozita Hedqvist 
(S)
Dnr KLK 2020/152

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Rozita Hedqvist (S) utse 
Ingela Johansson (S) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning 
Rozita Hedqvist (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Rozita Hedqvist, 2020-05-18
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25

Utdrag: 
Rozita Hedqvist
Samhällsbyggnadssektorn
HR-avdelningen
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Kf § 117 Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter  Anton Furuholm (S)
Dnr KLK 2020/30

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anton Furuholm (S) utse 
Rozita Hedqvist (S) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2020-02-20 godkänt avsägelsen från Anton Furuholm 
(S). 

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25

Utdrag: 
Rozita Hedqvist
Barn- och utbildningssektorn
HR-avdelningen
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Kf § 118 Val av ny ledamot i Eksjöbostäder AB 
efter Diana Laitinen Carlsson
Dnr KLK 2020/153

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i Eksjöbostäder AB efter Diana 
Laitinen Carlsson, utse Ingegerd Axell till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning 
Diana Laitinen Carlsson avsäger sig uppdraget som ledamot tillika andre vice 
ordförande i Eksjöbostäder AB.

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25
Avsägelse från Diana Laitinen Carlsson, 2020-05-18

Utdrag: 
Ingegerd Axell
Eksjöbostäder AB
HR-avdelningen
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Kf § 119 Val av ny ledamot i Eksjö 
Kommunfastigheter AB efter Diana Laitinen 
Carlsson
Dnr KLK 2020/153

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i Eksjö Kommunfastigheter AB 
efter Diana Laitinen Carlsson, utse Ingegerd Axell till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning 
Diana Laitinen Carlsson avsäger sig uppdraget som ledamot tillika andre vice 
ordförande i Eksjö Kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25
Avsägelse från Diana Laitinen Carlsson, 2020-05-18

Utdrag: 
Ingegerd Axell
Eksjö Kommunfastigheter AB
HR-avdelningen
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Kf § 120 Val av ny ledamot i Byggnadsfirma Stridh 
och Son AB efter Diana Laitinen Carlsson
Dnr KLK 2020/153

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ledamot, tillika andre vice ordförande, i Byggnadsfirma Stridh och Son 
AB efter Diana Laitinen Carlsson, utse Ingegerd Axell till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning 
Diana Laitinen Carlsson avsäger sig uppdraget som ledamot tillika andre vice 
ordförande i Byggnadsfirma Stridh och Son AB

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25
Avsägelse från Diana Laitinen Carlsson 2020-05-18

Utdrag: 
Ingegerd Axell
Byggnadsfirma Stridh och Son AB
HR-avdelningen
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Kf § 121 Val av suppleant i Eksjö Stadshus AB 
efter Ingegerd Axell
Dnr KLK 2020/151

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny suppleant i Eksjö Stadshus AB efter Ingegerd Axell, utse Rozita 
Hedqvist till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning 
Ingegerd Axell avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjö Stadshus AB.

Beslutsunderlag 
Valberedningens ordförandeförslag 2020-05-25
Avsägelse från Ingegerd Axell 2020-05-18

Utdrag: 
Rozita Hedqvist
Bolagsverket
HR-avdelningen
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Kf § 122 Revisionsskrivelse - Budget 2021 för 
revisorerna i Höglandsförbundet
Dnr KLK 2020/156

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera revisionsskrivelsen till kommunfullmäktiges presidium för beredning, 
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-06-16.

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundets revisorer, genom Stig Andersson och Anders Forssblad, 
framför i skrivelse följande; 

För att upprätthålla revisorernas oberoende bereds frågan om kommunrevisionens 
anslag av fullmäktiges presidium. Formerna för detta ska enligt god sed regleras i ett 
revisionsreglemente. Gällande reglemente antogs av direktionen 2018.

Anslagsframställan baseras på att revisorerna ska kunna fullgöra sina uppdrag enligt 
lagstiftning och god revisionssed i kommunal verksamhet, såväl i styrelse och 
gemensamma nämnder som i företagen. Därtill granskar revisorerna även 
gemensamma nämnder, stiftelser och kommunalförbund.

Eksjö kommunfullmäktige är enligt förbundsordningen för Höglandsförbundet 
ansvarig för att bereda revisorernas budget och därmed säkerställa att det finns 
tillräckliga medel för uppdraget, inte att styra innehållet i revisionens planering eller 
arbete. Utformning och kvalitet på den interna kontrollen eller bedömda risker i 
verksamheten har stor betydelse för bedömningen av resursbehovet. Revisorernas 
arbete, intensiteten i dialog och kontakter, behovet av administrativt stöd samt egna 
utbildningsinsatser och utvecklingsbehov påverkar också resursbehovet.

Enligt den goda revisionsseden ska resurserna räcka till alla aktiviteter för både 
revisorerna och deras sakkunniga biträden. Det ska också täcka all granskning – 
grundläggande och fördjupad samt granskning av delårsrapport och årsredovisning. 

Därutöver ska anslaget även täcka förvaltningsstöd som innefattar administration, 
diarieföring och arkivering, bokningar av sammanträden med mera.

Det är angeläget att fullmäktige i Eksjö kommun beaktar följande:

• Revisionens verksamhet har ingen tydlig prissättningssituation - nuvarande 
budget om 158 000 kr räcker inte för att genomföra den grundläggande 
granskningen. Kostnaderna för en granskning är inget standardbelopp utan beror 
på omfattningen av granskningsinsatserna. Vad som ska granskas är 
verklighetsanpassat och varierar från år till år.
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• För revisionsarbetet gäller revisionsplanen för det aktuella året. Revisorerna ska 
emellertid ha möjligheter att självständigt planera och genomföra den 
grundläggande granskningen. Det saknas tillräckliga resurser för detta i innevarande 
års budget. 

• Inför budgetarbetet under innevarande år föreslår revisorerna i 
Höglandsförbundet att budget för 2021 sätts till 320 000 kr.

Beslutsunderlag 
Revisionsskrivelse – Budget 2021 för revisorerna i Höglandsförbundet, 2020-05-27

Utdrag: 
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunrevisionen
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Kf § 123 Ansvarsfrihet för Höglandets 
överförmyndarnämnd
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Vetlanda kommun har 2020-04-22 beslutat att bevilja 
ansvarsfrihet för Höglandets Överförmyndarnämnd samt för enskilda 
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Höglandets överförmyndarnämnd 2020-05-13
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Kf § 124 Digital medverkan på 
kommunfullmäktiges möten - motion
Dnr KLK 2020/159

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2020-11-19.

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet genom Ami Fagrell, Johan Ragnarsson och Jürgen Beck, framför i 
motion 2020-05-28 följande.

Sedan regeln om att inte ha folksamlingar på mer än 50 personer kom har 
kommunstyrelsen infört möjlighet för personer över 70 år att delta på 
kommunstyrelsens sammanträden samt nämnders och bolags möten via 
videosamtal i Netpublicator. Det ser Vänsterpartiet i Eksjö kommun som ett 
väldigt bra initiativ och en fin lösning på ett demokratiskt dilemma. Det ligger 
också helt i linje med det arbete som pågår inom kommunen som helhet med att 
öka digitaliseringen. Det rådande läget med smittspridning i samhället är något 
Vänsterpartiet tar på stort allvar. Därför vill vi se en ändring av reglerna som gäller 
inom kommunen.

Vänsterpartiet vill att Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska ligga till grund för det 
som styr inom kommunen.

Till riskgrupp räknas för närvarande personer med hjärt- och kärlsjukdom, kraftig 
övervikt, cancerpatienter samt flera. Riskgrupperna kan komma att ändras, utökas 
eller minskas och kommuniceras offentligt och är lätta att anpassa det kommunala 
regelverket till.

I reglerna från Folkhälsomyndigheten finns också klara rekommendationer för att 
hindra smittspridning om någon är lindrigt sjuk i Covid-19. De säger att den som 
har feber, hosta eller snuva skall stanna hemma och även i 48 timmar efter att sista 
symtomet visat sig.

Alla som har uppdrag har fått utbildning i att använda Netpublicator för 
videomötet och har haft tid att träna sedan dess. Därför anser vi att det inte längre 
finns anledning till att ha begränsat antal ledamöter.

Vänsterpartiet yrkar att

 Kommunen följer riktlinjerna om vilka grupper som anses som 
riskgrupper för Covid -19-smitta och möjliggör digitalt deltagande i möten 
även för dem.
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 Kommunen tillåter deltagande digitalt av den som har symptom på 
förkylning och uppmanas att stanna hemma för att förhindra eventuell 
smittspridning

 Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att delta digitalt i kommande 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet 2020-05-28

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Vänsterpartiet
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