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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-18

Sammanträde med  Kommunfullmäktige 
Ordförande, andre vice ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på plats, övriga 
ledamöter och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.   

Plats och tid Digitalt möte via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-23.05 
 Mötet ajourneras 2021-03-18 kl. 23.05 och återupptas 2021-03-19 kl. 14.00-14.20  
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M) 
Ingbritt Martinsson (C)  
GunBritt Henning (S) 
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C)  
Tomas Erazim (M) 
Ulf Svensson (SD) 
Johan Starck (S) § 34-61 
Mattias Ingeson (KD) 
Annelie Hägg (C)  
Annelie Sjöberg (M)  
Ingegerd Axell (S)  
Johan Ragnarsson (V) 
Elisabeth Werner (SD)  
Bo-Kenneth Knutsson (C)  
Birgitta Johansson (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Sven-Olov Lindahl (L) 
Kjell Axell (S) 
Lea Peterson (MP) § 34-61 
Bo Ljung (KD)  
Maria Havskog (C) § 34-61 
Christina Bladh (S)  
Mats Svensson (SD) 
Stig Axelsson (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M)  
Bertil Granman (S) § 34-61 
Julia Liderfelt (C) § 34-61 
Helena Möller (SD) 
Magnus Berglund (KD) 
Ami Fagrell (V)  
Ulf Björlingson (M)  
Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) § 34-61 
Stellan Johnsson (C) § 34-61 
Mikael Andreasson (S) 
Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD) § 34-61 
Micael Carlsson (L) 
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C) § 34-61 
Roddy Brun (KD) 
Eva Ekenberg (MP)  
Kristina Carlo (M) § 34-61 
Bo Bergvall (S) § 34-61 
SvenInge Ågren (C) tjänstgörande ersättare för Tommy Ingvarsson (C) § 34-61 
Alexandra Åhlfelt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD) 
Lennart Gustavsson (S) § 34-61 
Lars Ugarph (M)  
Jan Nilsson (C) § 34-61 
Jürgen Beck (V)     
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Övriga närvarande  
 
Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Karin Höljfors, ekonomichef   

 
Övriga Stig Andersson, kommunrevisionen  

Larsolof Egbäck, kommunrevisionen  
Emeli Olaison, ordförande Eksjö Kommunfastigheter AB, § 38 
Hans-Åke Tilly, ordförande Eksjöbostäder AB, Byggnadsfirma Stridh & Son AB, § 38  
Simon Karlsson, vd, § 38 
Jan Holmqvist, ordförande AB Eksjö Industribyggnader, Skruven Fastighetsbolag i 
Mariannelund AB, MA Industrifastigheter AB, § 38 
Andreas Brantgården, vd, 38  
Lennart Nilsson, ordförande Eksjö Energi AB, § 38  
John Petersson, vd, § 38 

      
Utses att justera Ingegerd Axell och Bo-Kenneth Knutsson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-03-25, kl. 08.00   Paragrafer 34-62 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Ingegerd Axell   Bo-Kenneth Knutsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-18 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-03-25 Datum då anslag  2021-04-16 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Anneli Gustafsson 
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 Fullmäktiges arbetssätt vid digitala möten 2021/84  

 Information med anledning av pågående pandemi, Covid-19   

 Allmänhetens frågestund   

 Överförmyndarverksamheten - information   

 Information från helägda bolag   

 Bokslut 2020 - överföring av avvikelser i driftbudget och 
återstående anslag investeringsbudget 

2021/54  

 Resultatutredning med förslag till avsättning till 
resultatutjämningsreserv samt återställande av tidigare års negativa 
balanskravsresultat 

2021/53  

 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - direktiv 2021/22  

 Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö kommun - yttrande 2020/271  

 Revisionens granskning  av Uppsiktsplikt och ägarstyrning - 
yttrande 

2020/313  

 VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott 2020/68  

 Förvärv av Nifsarp 1:30 2021/16  

 Eksjö kommuns policy för ledning av hel- och delägda bolag - 
revidering 

2020/330  

 Ägardirektiv 2022 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, 
Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö 
Energi AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB 

2020/318  

 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta medborgarförslag 2021/45  

 Rensopning av cykelväg - medborgarförslag 2021/46  

 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken och Hotellträdgården - 
medborgarförslag 

2021/47  

 Väg 892 - medborgarförslag 2021/48  

 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - medborgarförslag 2021/55  

 Trafiksäkerheten Mariannelund - medborgarförslag 2021/57  

 Undersök möjligheten att bevilja trygghetslarm till alla ensamma i 
Eksjö kommun 

2021/60  

 Döp gata eller res staty efter Börje Stigwall - medborgarförslag 2021/61  

 Fria arbetskläder i förskolan - skrivelse 2021/64  

 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 4 2019/259  
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 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning 

2021/18  

 Valärenden   

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   
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Kf § 34 Fullmäktiges arbetssätt vid digitala möten 
Dnr KLK 2021/84 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att från dagens sammanträde 2021-03-18 anta redovisat arbetssätt vad gäller 
upprop och omvänd acklamation. 

Ärendebeskrivning  
I och med att kommunfullmäktige övergått till digitala sammanträden med 
samtliga ledamöter, behöver en del justeringar göras vad gäller arbetssätt.  

Fysiska möten startar idag med upprop, och därefter antas alla ledamöter delta under hela 
mötet. Om någon avviker noteras det i närvaroförteckningen.  

När förslag till beslut har föredragits, ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige kan 
besluta så. Ifall samtliga ledamöter svarar ja, anses ett acklamationsbeslut ha fattats.  

Ifall man tillämpar samma arbetssätt vid digitala möten, innebär det att man inte 
har samma kontroll då ledamöter kan förlora uppkoppling; tillfälligt eller helt och 
hållet. Det innebär också svårighet att fatta acklamationsbeslut genom att alla 
svarar Ja eller Nej. 

I avsaknad av digitalt stöd för närvaro och omröstning föreslås tillsvidare följande 
arbetssätt för fullmäktige.  

Upprop 

Upprop sker i samband med att mötet startar och efter längre paus. Ifall någon 
ledamot tillfälligt tappar uppkoppling ajourneras mötet endast när fullmäktige ska 
gå till beslut. Efter kortare paus sker inget upprop.  

Ifall ledamot tappar uppkoppling en kortare stund under föredragning, finns 
tjänstepersoner på plats som försöker återansluta vederbörande. Mötet ajourneras 
då inte. 

Ajournering sker däremot ifall ledamot inte är uppkopplad när beslut ska fattas.  

  

6



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-03-18
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Acklamationsbeslut

När förslag till beslut har föredragits och endast ett förslag finns, ställer 
ordförande frågan ”Någon däremot”?Ifall mindre än hälften av ledamöterna 
uppfattas svara Nej, anses ett acklamationsbeslut ha fattats.  

Yrkanden 

Om ledamöter framställt ändrings-, tilläggs- eller avslagsyrkanden, frågar 
ordförande på traditionellt sätt på samtliga yrkanden. Eventuell omröstning sker 
också på traditionellt sätt.  

Beslutsunderlag  
Skrivelse från ordförande Mats Danielsson, 2021-02-04 
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Kf § 35 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid-19 
 
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 
 
Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) hålls fullmäktiges sammanträde 
digitalt med 49 deltagande ledamöter.  
 
Ordförande, andre vice ordförande, sekreterare och kommundirektör deltar från 
fullmäktigesalen.  
 
Kommundirektör Tord du Rietz lämnar en information om situationen och 
smittläget i Eksjö kommun. En regional lägesbild ges till kommunerna cirka en 
gång per vecka.  
 
Det är fortfarande ett starkt tryck på sjukvården, för närvarande är det 11 
personer som får intensivvård, och 4 vårdas på andra sjukhus. Det finns inga 
smittade på särskilda boenden eller i hemtjänsten. Elevsjukfrånvaron har ökat 
något, däremot ingen ökad sjukfrånvaro bland personalen.  
 
Cirka 40 personer i veckan konstateras nu smittade, vilket är en sänkning mot 
december då motsvarande siffra var cirka 50 personer. I hela regionen däremot är 
smittläget det högsta någonsin, varför stor försiktighet ska iakttas. 
 
Vad gäller vaccination är kommunen väl förberedd när vaccinleveranser anländer. 
Upp till 500 personer kommer att kunna vaccineras varje dag, och vaccinationer 
kommer att ske i Motorcentrums tidigare lokaler.  
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Kf § 36 Allmänhetens frågestund 
 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 37 Överförmyndarverksamheten - information 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Emeli Olaison, chef för Höglandets överförmyndarverksamhet, informerar om 
verksamheten och dess uppdrag.  

Verksamheten bedrivs sedan i början av 2019 i ett kommunalförbund med Aneby, 
Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner. Det är ett gemensamt kansli med 
gemensam nämnd med ledamöter från varje kommun. 

Överförmyndarverksamheten är obligatorisk för kommunerna.  
 
Överförmyndaren finns till för de personer som inte har förmågan att bevaka sin 
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. 
  
Överförmyndarens uppdrag är att genom tillsyn av ställföreträdarna se till att 
huvudmännen inte lider någon rättsförlust på grund av ställföreträdarskapet.  

Överförmyndaren  

- utövar tillsyn genom granskning av ställföreträdares lämnade 
årsredogörelser, 

- beslutar om samtycke 
- utreder ansökningar/anmälningar om behov av ställföreträdare 
- rekryterar ställföreträdare 
- utbildar ställföreträdare 
- lämnar årlig statistik till länsstyrelsen 
- lämnar yttrande till tingsrätten  

Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen utövar tillsyn över verksamheten. 

Det finns flera olika typer av godmanskap. 

I Eksjö kommun är  

193 personer i behov av god man. 

62 personer är i behov förvaltarskap  

52 barn är i behov av förmyndarskap 
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Överförmyndarverksamhetens totala omkostnader uppgår till 11 905 tkr, varav 
Eksjö kommun betalar 19 procent enligt den fördelningsmodell som upprättats i 
avtal.  

Överförmyndarverksamhetens framtida arbete innefattar 

- digitalisering genom e-tjänster, utbildningar, ny webbsida och byte av 
verksamhetsystem 

- organisationsförändringar 
- översyn av interna rutiner och arbetssätt 
- introduktion av nya medarbetare 

Ifall någon är intresserad av att bli ställföreträdare, finns information om 
tillvägagångssätt på hemsidan www.kommun.vetlanda.se. Anmäl ditt intresse via 
e-post overformyndaren@vetlanda.se 
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Kf § 38 Information från helägda bolag 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande i kommunens helägda bolag informerar om verksamheten 2020. 

Vid dagens sammanträde lämnas information av ordförande/vd i respektive 
bolag;  

Eksjö Kommunfastigheter AB – Emeli Olaison, ordförande 
Simon Karlsson, vd 

Eksjöbostäder AB – Hans-Åke Tilly, ordförande 
Simon Karlsson, vd 

Byggnadsfirma Stridh & Son AB –Hans-Åke Tilly ordförande  
Simon Karlsson, vd 

AB Eksjö Industribyggnader – Jan Holmqvist, ordförande  
Andreas Brantgården, vd 

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB – Jan Holmqvist, ordförande 
Andreas Brantgården, vd  

MA Industrifastigheter AB – Jan Holmqvist, ordförande  
Andreas Brantgården, vd 

Eksjö Energi AB – Lennart Nilsson, ordförande  
John Petersson, vd  

Eksjö Elnät AB - John Petersson, vd  

Eksjö Energi Elit AB - John Petersson, vd  

Eksjö Stadshus AB – Annelie Hägg, ordförande 
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Kf § 39 Bokslut 2020 - överföring av avvikelser i 
driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget 
Dnr KLK 2021/54 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunfullmäktiges resultatfond tillföra 76 tkr, 

att till kommunstyrelsens resultatfond tillföra 258 tkr, 

att till kommunledningskontorets resultatfond tillföra 3 550 tkr, 

att till samhällsbyggnadssektorns resultatfond tillföra 3 983 tkr, 

att till barn- och utbildningssektorns resultatfond tillföra 4 165 tkr,  

att sociala sektorns resultatfond ska vara 0 kr på grund av pågående pandemi, 

att tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond ska vara -358 tkr, 

att till kommunrevisionens resultatfond tillföra 63 tkr,  

att tilläggsbudgetera 157 tkr till kommunrevisionen av de utökade medel som 
kommunen erhållit via statsbidrag 2021  

att kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta detta beslut i beredning av ärendet 
om tilläggsbudgetering för kommunrevisionen, 

att handlingsplan ska upprättas för hur tillväxt- och utvecklingssektorn ska 
uppnå budgetbalans, samt 

att 2021 tilläggsbudgetera 30 770 tkr av återstående investeringsbudget 2020 med 
fördelning enligt följande: 

Kommunledningskontoret + 7 023 tkr

Samhällsbyggnadssektorn + 10 180 tkr

Barn- och ungdomssektorn + 2 439 tkr

Sociala sektorn  + 6 140 tkr

Tillväxt- och utvecklingssektorn + 4 988 tkr
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Ärendebeskrivning  
Årets resultat – drift 
Årets resultat för kommunen 2020 är 47,9 mnkr mot budgeterat resultat om 30 
mnkr.  
 
Orsaken till det goda resultatet är i huvudsak ökade statsbidrag som betalats ut till 
kommunen dels som pandemistöd, men också som ökade välfärdsmiljarder och 
andra ökade generella statsbidrag.  

Sektorernas och pensionskostnaderna har negativa budgetavvikelser om 15,9 
mnkr respektive 2,2 mnkr. 

Detta vägs upp av outlagda anslag om totalt 10,2 mnkr fördelade på 
kapitalkostnader (1,5 mnkr), personal (6,4 mnkr), oförutsett (0,9 mnkr), utveckling 
(0,2 mnkr), integration (0,1 mnkr) och projekt försörjningsstöd (1 mnkr). 

Löneökningarna för 2020 blev klara och utbetalades i november-december 
osäkerheten kring detta har gjort att utfallet för dessa medel avviker från 
prognoserna under året.  

Totalt avviker verksamhetens nettokostnader (sektorerna + pensioner, 
kapitalkostnader och outlagda medel under kommunstyrelsen) negativt med 7,8 
mnkr mot budget på 1 104,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent. 

Det vägs upp av positivt utfall på nettot av skatteintäkter och utjämningsbidrag, 
skatteintäkterna blev lägre men kommunalekonomisk utjämning blev väsentligt 
högre än budgeterat. Finansnettot blev 0,3 mnkr bättre än budget. 

Skatteintäkterna blev 18,6 mnkr lägre än budget på grund av  

 12,8 mnkr är hänfört till nedskriven skatteunderlagsprognos på grund av 
den pågående pandemin,  

 4,5 mnkr är på grund av tidigare nedskrivning av 
skatteunderlagsprognosen (före pandemin)  

 1,3 mnkr är på grund av färre invånare än budgeterat. 
 
Utjämningsbidrag blev 44 mnkr högre än budget, varav 

 3 mnkr är ökat statsbidrag från de under våren i riksdagen beslutade 
välfärdsmiljarderna (2,5 miljarder).  

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder) 
 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin 
 1,1 mnkr kompensation för minskade skatteintäkter på grund av 

periodiseringsfond 
 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 2020-05-18 
 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande 
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 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 
kostnadsutjämningssystem) 

 1 mnkr bättre utfall i LSS-utjämning och fastighetsavgift 
 -3,7 mnkr i sämre utfall i inkomstutjämning och regleringspost  

 
Överföring till resultatfond 
Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som 
begärs överförd till resultatfond i underlag till bokslutsberedningen i februari. 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen upprättar förslag till överföring till 
bokslutsberedningen som föreslår kommunfullmäktige beslut om överföring. 
Kommunfullmäktige beslutar om överföring. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag utgår strikt från de regler som 
kommunfullmäktige beslutat:  

 Huvudregeln är att över- och underskott förs över till resultatfond  
 Undantag ska särskilt beakta underskott, där den budgetram som 

kommunfullmäktige beslutat om för kommande år innehåller tillskjutna 
medel för förändrade förutsättningar 

 Överskott i resultatfond får maximalt uppgå till 5 procent av 
bruttobudgeten för bokslutsåret. Samhällsbyggnadssektorns resultatfond 
får överskrida den maximala gränsen för resultatfonden, motsvarande 
skogens ackumulerade överskott från 2016. 

 
Utöver ovanstående kan kommunfullmäktige besluta om andra undantag för 
överföring, i förslaget från ekonomi- och upphandlingsavdelningen är endast 
andra undantag föreslagna för merkostnader på grund av pandemin. När det gäller 
undantag för underskott där medel tillskjutits till budget 2021, har ordinarie 
budgetprocess beaktats och inte eventuell tilläggsbudget som diskuteras för 2021, 
då denna ännu inte är beslutad. 

För revisionens överskott har förslag till resultathantering lämnats av 
kommunfullmäktiges presidium, innebärande att 222 tkr tillförs 
kommunrevisionens resultatfond. 

Sektorernas motivering till resultatöverföring har sammanfattats och redovisas 
tillsammans med ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag; 

Kommunfullmäktige 

Budgetöverskott: 139 tkr 

Inget förslag från verksamheten. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår med hänvisning till fullmäktiges 
regler 1.4, maximal resultatfond 5 procent av bruttobudget: 

Att till kommunfullmäktiges resultatfond tillföra 76 tkr, vilket motsvarar maximal 
resultatfond. 
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Kommunstyrelsen inklusive beredningar och nämnder 

Budgetöverskott: 258 tkr 

Inget förslag från verksamheten. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår enligt huvudregeln 1.2 att 
överskott förs till resultatfond: 

Att till kommunstyrelsens resultatfond tillföra 258 tkr. 

Kommunledningskontoret 

Budgetöverskott: 3 719 tkr 

Kommunledningskontoret föreslår att resultatet som förs över till resultatfond 
minskas med 169 tkr, då kommunledningskontoret maximalt får ha 3 550 tkr i sin 
resultatfond (5 procent av bruttobudgeten) 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår detsamma med hänvisning till 
fullmäktiges regler 1.4, maximal resultatfond 5 procent av bruttobudget: 

Att till kommunledningskontorets resultatfond tillföra 3 550 tkr. 

Samhällsbyggnadssektorn 

Budgetöverskott: 296 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att skogens ackumulerade resultatfond från 
tidigare år om totalt 3 687 kr ska följa med till kommande resultatfond samt att 
årets resultat förs till resultatfond, totalt 3 983 tkr. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår detsamma med hänvisning till 
1.4 att skogens ackumulerade överskott från 2016 ska utgöra undantag: 

Att till samhällsbyggnadssektorns resultatfond tillföra 3 983 tkr. 

Barn- och utbildningssektorn 

Budgetunderskott: -10 541 tkr 

Barn- och utbildningssektorn föreslår att kostnader om 17 599 tkr skrivs av och 
inte belastar resultatfonden som då ska tillföras 7 058 tkr.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att kostnader om 14 706 tkr 
skrivs av och inte belastar resultatfonden som då ska tillföras 4 165 tkr. 

Av de kostnader som föreslås inte belasta resultatfonden motiveras följande med 
fullmäktiges regler för resultatfond: 

1.3 Beslut att tillföra resurser i nästa års budget om 8 644 tkr (interkommunal 
ersättning gymnasiet, hyra förskolan Äventyret samt skolskjuts) 
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1.6 Övergångsregler bokslut 2020, 5 886 tkr, poster som skulle ha kostnadsförts 
före 2020 och därmed skrivits ned med resultatfonderna inför 2020. 

Undantag på grund av covid-19, 176 tkr, tillfällig avgiftslättnad inom förskolan. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår 

Att till barn- och utbildningssektorns resultatfond tillföra 4 165 tkr. 

Sociala sektorn 

Budgetunderskott: -11 429 tkr 

Sociala sektorn föreslår att kostnader om 23 459 tkr skrivs av och inte belastar 
resultatfonden som då ska tillföras 12 030 tkr.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att kostnader på grund av 
merkostnader för covid-19 om 2 839 tkr skrivs av och inte belastar resultatfonden 
som då ska tillföras -8 590 tkr. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår: 

Att till sociala sektorns resultatfond tillföra -8 590 tkr. 

Att om återbetalning av merkostnader för pandemin 2020 sker 2021, ska reglering 
av resultatfonden ske i bokslut 2021. 

Att handlingsplan för hur sektorn ska uppnå budgetbalans, ska upprättas. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Budgetunderskott: -2 081 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår att totalt 1 737 tkr ska skrivas av och till 
resultatfond föra -344 tkr därav  

- att kostnader om 1 500 tkr för underskott för lokaler på Campus I12 
skrivs av, då 1 723 tkr tillförts i budget 2021  

- att Tattoo inte ska omfattas av nya resultatfondsregler, utan behålla sin 
interna resultatfond om 237 tkr. 

 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att totalt 1 723 tkr ska skrivas av 
och till resultatfond föra -358 tkr därav: 

- att kostnader om 1 500 tkr för underskott för lokaler på Campus I12 
skrivs av då 1 723 tkr tillförts i budget 2021, med hänvisning till 1.3 
resurser som tillförts i kommande budget.  
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- Avseende Tattoo föreslår ekonomi- och upphandlingsavdelningen att 
resultatfonden för den verksamheten inte ska ses separat, utan ingå i 
sektorns totala resultatfond och omfattas av samma regler. Däremot 
föreslår ekonomi- och upphandlingsavdelningen att årets underskott om 
223 tkr för Tattoo täcks, med hänvisning till undantag för underskott på 
grund av pandemin.  
 

Totalt föreslår ekonomi- och upphandlingsavdelningen: 

Att till tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond tillföra -358 tkr. 

Att handlingsplan ska upprättas för hur tillväxt- och utvecklingssektorn ska uppnå 
budgetbalans. 
 
Årets resultat – investering 
Att disponera för investeringar 2020 fanns fastställd budget från 
kommunfullmäktige med 34,4 mnkr samt tilläggsbudget från tidigare överskott 
med 23,0 mnkr, totalt 57,4 mnkr.  

Under året användes totalt 26,7 mnkr av sektorerna, återstår av budget 2021, 30,8 
mnkr.  

Samtliga sektorer begär överföring till 2021 av kvarvarande budgetanslag då 
behovet kvarstår, men inte har kunnat eller hunnit genomföras under 2020.  

Ekonomiavdelningens förslag: 

att 2021 tilläggsbudgetera 30 770 tkr av återstående investeringsbudget 2020, med 
fördelning enligt följande: 

Kommunledningskontoret  +  7 023 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn  + 10 180 tkr 

Barn- och ungdomssektorn  +  2 439 tkr  

Sociala sektorn   +  6 140 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn  +  4 988 tkr  

  

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-03-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Annelie Hägg (C) med bifall av Sebastian Hörlin (S), Ulf Björlingson (M), 
Sven-Olov Lindahl (L), Bo Ljung (KD), Stellan Johnsson (C), Ulf Svensson 
(SD),  

- att till resultatfonden för kommunrevisionen föra över 63 tkr, vilket 
motsvarar 5 procent av bruttobudget 

- att tilläggsbudgetera 157 tkr till revisionen av de utökade medel som 
kommunen erhållit via statsbidrag 2021  

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att beakta detta beslut i beredning av 
ärendet om tilläggsbudgetering. 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Annelie Häggs ändringsyrkande mot 
kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annelie Häggs med fleras 
ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2021-03-15 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-19 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2021-02-16 
Ekonomiskt underlag 
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Kf § 40 Resultatutredning med förslag till 
avsättning till resultatutjämningsreserv samt 
återställande av tidigare års negativa 
balanskravsresultat 
Dnr KLK 2021/53 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att av balanskravsresultatet 2020 avsätta 3,9 mnkr till resultatutjämningsreserv, 

att notera att negativt balanskravsresultat från 2017 och 2018 är återställt inom 
lagstadgad tid genom positiva resultat 2019 och 2020.  

Ärendebeskrivning  
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR. Vid 
negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa 
underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 11 kap. 12 § KL. 

2013-2016 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av överskottet som 
överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag och den totala avsättningen till 
resultatutjämningsreserven uppgår till 19,2 mnkr, vilket efter bokslut 2016 var 
maximal resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunfullmäktiges regler för 
god ekonomisk hushållning och motsvarade 2 procent av skatteintäkter och 
bidrag inklusive resultatutjämningsreserv. 

2017 och 2018 var balanskravsresultatet negativt och ingen avsättning kunde 
göras. Resultatutjämningsreserven kunde inte nyttjas i bokslut 2017 eller 2018 för 
att minska behovet av återställande av resultatet, då kriterier för lågkonjunktur 
eller befolkningsminskning inte uppfylldes. 

2019 användes hela det positiva balanskravresultatet till återställande av tidigare 
års negativa balanskravsresultat, ingen avsättning till resultatutjämningsreserv 
skedde. 

Den av kommunfullmäktige fastställda planen för återställande av negativt 
balanskravsresultat från 2017 och 2018 var att resultatet skulle vara återställt i och 
med bokslut 2020.  
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Det har uppnåtts genom positiva resultat 2019 och 2020: 

 

Resultatutredningen 2020 är som följer (mnkr): 

    2020 2019 2018 
Årets resultat   47,9 23,2 -9,8 
Avstämning balanskrav      
Reavinster avyttring anläggningstillgångar 0,3 0,0 -2,1 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 47,7 23,2 -12.0 
Medel till resultatutjämningsreserv -3,9 0,0 0,0 
Balanskravsresultat   43,7 23,2 -12,0 

       
Ackumulerad RUR   -23,1 -19,2 -19,2 
Max RUR (2 % av skatteintäkter och bidrag 23,1 21,7 20,7 

 
Soliditeten per 2020-12-31 inklusive pensionsskuldsförpliktelser är för första året 
positiv, vilket innebär att resultat över 1 procent av skatter och bidrag kan avsättas 
till resultatutjämningsreserv - RUR. Kommunfullmäktiges regler för RUR innebär 
att RUR får vara maximalt vara 2 procent av skatter och bidrag, vilket är 23,1 
mnkr 2020, och innebär att maximalt 3,9 mnkr kan avsättas till RUR, vilket 
föreslås. 

1 procent av skatter och bidrag:  11,5 mnkr 

Resultat över 1 procent  36,1 mnkr 

Resultat till återställande -15,1 mnkr (täckande av tidigare års 
resultat) 

Återstår efter återställande   21,0 mnkr  

Möjlig avsättning till RUR  3,9 mnkr (med max 2 procent av 
skatter och bidrag i RUR) 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-19 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2021-02-16

Balanskravs-
resultat

Utfall 
2019

Utfall 
2020 Totalt 

Negativa resultat
från 2017 -26,3 23,2 3,1 26,3
från 2018 -12,0 0,0 12,0 12,0

Totalt att återställa -38,3 23,2 15,1 38,3
0 32,8

23,2 47,9
Resultat utöver återställande

Totalt resultat
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Kf § 41 Budget 2022–2023 verksamhetsplan 2024 - 
direktiv 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta direktiv för budget 2022–2023 och verksamhetsplan 2024. 

Ärendebeskrivning  
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2022–2024 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 

Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under  
3-årsperioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet.  

Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision och kommunprogram 
har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige i 2019-12-12 och 
kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2021-01-21. 

Politisk viljeinriktning 2022–2024 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur 
miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning 
och möjlighet till en stimulerande fritid. 

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet. 

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget: 

 Ekonomi i balans 
 Integration 
 Bostäder 
 Digitalisering 
 Kompetensförsörjning 
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Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med 
valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter 
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor. 

En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter. 

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För 
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden 
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna. 

Prioriterade mål 
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022–2024 särskilt beakta: 

 Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla 
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid. 

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: 
ekonomi i balans, integration, bostäder, digitalisering och 
kompetensförsörjning, prioritera följande: 

- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 
stämma överens med tilldelad budgetram 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 

- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 

effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet. 
- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 

tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 
 
Finansiella mål 
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 

planperioden. 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022–2024 
ska tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2010 vara i 
snitt minst 1,8 procent. 
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- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom 
ska investeringarna under 10-årsperioden 2015–2024 vara 
självfinansierade. 
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr 
årligen avsättas 2022–2024. 
 

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå 
till 65 procent som långsiktigt mål. 
  

- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå 
till 40 procent som långsiktigt mål 

Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan 
på verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och lång sikt med 
anledning av den pågående pandemin (covid-19). 

Sektorernas ramar för 2022 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2020. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras. 

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska 
underlaget vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före 
budgetåret. Sektorernas ramar för 2023 ska alltså kunna fastställs av 
kommunfullmäktige i oktober 2021. 

Yrkande 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Skrivelse från Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M) och Sebastian Hörlin (S) 
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Kf § 42 Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö 
kommun - yttrande 
Dnr KLK 2020/271 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Revisorernas bedömning i revisionsskrivelse daterad 2020-11-05, remitterades av 
kommunfullmäktige 2020-12-15 till kommunstyrelsen med återrapportering till 
fullmäktige senast 2021-03-18.  

I revisionsskrivelsen framförs följande;  

”Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  
 
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med fullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra mål nås delvis och ett av målen nås 
inte.” 
 
Kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens skrivelse 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att prognostiserat helårsresultat i 
delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har högt ställda mål inom flera områden och alla uppnås inte 
fullt ut. Av kommunfullmäktiges fyra effektmål uppnås delvis tre och ett uppnås 
inte. Inom de delar där effektmålen inte uppnås helt har verksamheterna arbetat 
för att öka måluppfyllnaden. För att skapa förutsättningar för att förbättra 
resultatet har kommunstyrelsens presidie under hösten hållit resultatdialoger med 
nämndspresidierna.  
 
Effektmålet attraktivitet uppnåddes inte och resultatet för en där ingående 
indikator är ”Attityd till att bo i kommunen” som utmärkte sig i delårsrapporten. 
Kommunstyrelsen gav därför i uppdrag 2020-10-20 §248 till förvaltningen att 
redovisa en analys av parametrarna för indikatorn ”Attityd till att bo i 
kommunen”.  
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Vid redovisning av den analysen gav kommunstyrelsen 2020-11-30 § 265, 
förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av områdena arbetsmarknad 
och kultur och fritid för att ta fram målsättning med åtgärder för förbättring.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Revisionsskrivelse Delårsrapport 2020 
Revisionens granskning av Delårsrapport 2020 Eksjö kommun  
Delårsrapport 2020 
Kommunstyrelsens yttrande 
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Kf § 43 Revisionens granskning av Uppsiktsplikt 
och ägarstyrning - yttrande 
Dnr KLK 2020/313 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikt och 
ägarstyrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

Av genomförd granskning framgår att den samlade bedömningen är att 
kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över de helägda och delägda bolagens 
verksamheter är lagenlig och har goda förutsättningar att bli ändamålsenlig utifrån 
den nya styrmodell som gäller för innevarande verksamhetsår (2020). Det är dock 
för tidigt att kunna bedöma ändamålsenligheten då ännu ingen uppföljning gjorts. 

Revisorerna i Eksjö kommun och Komredo har utifrån granskningen givit 
kommunen ett antal rekommendationer.  

Revisionens rekommendation med kommunstyrelsens svar; 
 ”Vi rekommenderar att den parlamentariska beredningen som nu är tillsatt ser över 

kommunens organisation i syfte att föreslå en tydligare och mer renodlad 
organisationsmodell.”  

Hur kommunen kommer att organisera sitt politiska arbete bereds i en 
parlamentarisk beredning som påbörjade sitt arbete december 2020 och väntas 
lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige första kvartalet 2022. Sedan beslutar 
kommunfullmäktige om kommunens politiska organisation.  

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger en stående punkt på 
sammanträdesdagordningen för hel- och delägda bolag.” 

 
Kommunstyrelsen har en stående punkt ”Eksjö kommuns bolagsprotokoll”. 

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen årligen tillställer respektive bolag en 
skrivelse där ändamålsparagrafen i ägardirektiven punktas upp och där bolagen 
lämnar en skriftlig redogörelse på respektive punkt.” 
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I förslaget till ägardirektiven för 2022 som behandlas i kommunfullmäktige 2022-
03-18 finns en stående dagordning för ägarsamråden där denna punkt är med på 
vårens ägarsamråd. 

 ”Vi rekommenderar att samtliga företag, där kommunen har ett betydande ägande, 
redovisas i kommunens och bolagens årsredovisningar.” 

 

En översyn kommer att ske över vilka företag där ägande finns som redovisas i 
kommunens och bolagens årsredovisningar för att säkerställa att de där det finns 
ett betydande ägande redovisas. 

 Vi rekommenderar att ägardirektivens koppling till den nya styrmodellen tydliggörs.  
 

Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag 
som är antagen av kommunfullmäktige 2014-03-27 § 39 kommer att revideras 
första eller andra kvartalet 2021 och då kommer kopplingen bli tydligare. 

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen i sin årsredovisning redovisar sitt årliga 
beslut om den verksamhet som respektive bolag har bedrivit under föregående 
kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna eller utifrån syftet med ägandet utifrån avtal.” 

 

Kommunstyrelsens beslutet om bolagens verksamhet varit förenliga med det 
kommunala ändamålet kommer att redovisas i kommunens årsredovisning.  

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen för de delägda bolagen aktualiserar frågan 
om gemensamma ägardirektiv/aktieägaravtal med övriga delägare.”  

 

Diskussioner sker med övriga ägare på ägarsamråden.    

 Vi rekommenderar också att kommunstyrelsen löpande gör avstämningar av att de av 
kommunen utsedda representanter i bolagen överensstämmer med bolagsverkets 
uppgifter.  

Förvaltningen kommer få ett uppdrag att skapa en rutin för att ha kontroll på att 
det är rätt uppgifter. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar del av SKR:s uppdaterade principer för 
ägarstyrning och vidtar de åtgärder som rekommenderas och är tillämpliga.  

 

Kommunstyrelsen kommer att ta del av detta och vidta de åtgärder som 
rekommenderas och är tillämpliga. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15  
Revisionsskrivelse Granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning  
Granskningsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning  
Svar på revisionens granskning av uppsiktsplikt 
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Kf § 44 VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott 
Dnr KLK 2020/68 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till Eksjö Stadshus AB erlägga ett villkorat aktieägartillskott med 3 000 000 kr 
från kommunens eget kapital för finansiering av Eksjö Energi AB:s övertagande 
av VA-anläggning i Ingarp. 

Annelie Hägg (C), Ingbritt Martinson (C), SvenInge Ågren (C) och Mattias 
Ingeson (KD) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning  
Ingarp har idag inget kommunalt vatten. Det vatten som är i egna brunnar i 
bygden är av dålig kvalitet. Området är dock inte det som Länsstyrelsen pekat ut 
som viktigast att åtgärda i kommunen. Därför är det inte med i planen den 
närmaste tiden. Man har därför i bygden gått samman i en ekonomisk förening för 
att bygga en egen VA-anläggning. En förprojektering har gjorts, entreprenörer har 
anlitats och kalkyler har tagits fram. Anläggningen kommer att kosta cirka 25 
mnkr i investering. Anslutningsavgiften blir cirka 300 tkr per fastighet, att jämföra 
med kostnaden för dem som ansluts till kommunalt VA, som är ca 186 tkr. 
 
Till/från Ingarpsbygdens VA-anläggning kommer Eksjö Energi AB att bygga en 
överföringsledning, en lösning som kommunstyrelsen tillstyrkt 2014-11-04, § 292. 
 
Önskemål finns att Eksjö Energi AB övertar anläggningen och driften genom att 
den ekonomiska föreningen skänker anläggningen till Eksjö Energi AB.  
I samband med det behöver Eksjö Energi AB investera i ny utrustning till 
anläggningen för 3 mnkr. Därmed sänks också anslutningsavgiften per fastighet i 
den ekonomiska föreningen. För att finansiera investeringen föreslås ett villkorat 
aktieägartillskott till Eksjö Energi AB från kommunen om 3 mnkr. 
 
Efter avstämning med chefsjurist i Jönköpings kommun och KPMG:s revisor, har 
inte framkommit något juridiskt hinder för det upplägg som föreslås. Även 
Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) jurister har konsulterats i ärendet.  
 
Komplettering gällande VA-kollektivet på kort sikt enligt nedan.  
VA-kollektivet kommer få cirka 115 nya kunder inom några år, med Havraviken 
inräknad. Det innebär en ökad intäkt för VA-kollektivet om cirka 600.000-700.000 
kronor per år i fasta och rörliga kostnader.  
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Projektet har möjliggjorts med den insats som Ingarpsbygdens 
samfällighetsförening gjort, aktieägartillskottet och de reinvesteringsbehov som 
finns i Höreda.  
 
Aktieägartillskottet kommer att användas för att finansiera villapumpstationerna 
som erfordras till varje fastighet som ansluter sig.  
 
Eksjö Energi AB kommer att leverera och driftsätta villapumpstationerna åt de 
nya VA-abonnenterna. Det är en bra lösning för både Ingarpsgruppen och VA-
kollektivet, då det innebär en ökad kontroll på installationerna, vilket minskar 
framtida driftstörningar.  
 
De undermåliga enskilda avloppen i Ingarpsbygden kommer också att försvinna 
och det blir en bättre lösning för miljö och hälsa. Man löser även vattenfrågan för 
bygden. 
 
Komplettering gällande VA-kollektivet på lång sikt. 
Framtida anslutningar på det utbyggda ledningsnätet och anslutningsavgifter 
tillfaller VA-kollektivet. Anslutningsavgiften för två ledningar år 2021 blir  
185 700 kr inklusive moms, för vatten och spillvatten.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och kommundirektör  
Tord du Rietz 
Inkommen skrivelse från Ingarpsbygden ekonomisk förening 
Avsiktsförklaring 2020-10-28  
Kommentar från SKR:s jurist Olof Moberg 
Komplettering med kommentar från Jönköpings jurist och KPMG:s revisor 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Ingarpsbygden ekonomisk förening
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Kf § 45 Förvärv av Nifsarp 1:30 
Dnr KLK 2021/16 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna köp av fastigheten Nifsarp 1:30 enligt redovisat köpekontrakt. 

Lars Ugarph (M) och Jes Suhr (M) deltar inte i handläggning eller beslut på grund 
av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Nifsarp 1:30 ägs sedan 2016 av Eksjö Fordonsutbildning och ligger 
vid Nifsarpsvägen med adressen Kvarnarp Vägverket 1.  

Vägverket/Svevia har tidigare bedrivit verksamhet på fastigheten. Fastigheten 
omfattar flera byggnader och lokalyta för kontor, lager och garage, som till stora 
delar är uthyrda. Fastighetsytan är på totalt 27 117 m2.  

Ett värdeutlåtande ligger till grund för överenskommen köpeskilling mellan 
parterna, i enlighet med köpekontrakt.  

Fastigheten ligger utanför planlagt område, direkt intill nyligen laga kraftvunnen 
detaljplan för Trädgårdsstaden enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21.  

Efter diskussioner i kommunkoncernen har det bedömts lämpligt att kommunen 
förvärvar fastigheten för att på bästa sätt långsiktigt ta ställning till hur området 
ska utvecklas i framtiden.  

Skälen är huvudsakligen fastighetens strategiska läge i anslutning till 
Trädgårdsstaden för att säkra rådigheten och framtida utveckling av fastigheten.  

Fastigheten kan enligt nuvarande bedömning delvis nyttjas för utveckling av 
bostäder eller andra lämpliga verksamheter, men det bör utredas närmare i 
samband med framtida planläggning för området. Tills vidare är det positivt att 
det finns flera verksamhetsutövare på fastigheten. 

Nuvarande och tidigare ägare har utfört sanering av fastigheten. Den slutfördes 
2020 och godkänts då av miljöenheten.  

Fastigheten som helhet bedöms därmed ha markstatus för känslig 
markanvändning, vilket möjliggör att fastigheten används för exempelvis bostäder, 
med undantag för del av en byggnad, som eventuellt behöver utredas närmare om 
användning ska ske för bostad. 
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Förvaltning av fastigheten, om köpet genomförs, kommer hanteras av 
samhällsbyggnadssektorn i samarbete med AB Eksjö Industribyggnader. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist 
Köpekontrakt Nifsarp  
Bilaga 1 karta Nifsarp  
Bilaga 2 Värdeutlåtande Eksjö Nifsarp  
Bilaga 3 fastighetsregisterutdrag Nifsarp  
Bilaga 4 Beslut miljö 
      

Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildning AB 
Samhällsbyggnadssektorn, mät- och exploateringsenheten 
AB Eksjö Industribyggnader 

33



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-03-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 46 Eksjö kommuns policy för ledning av hel- 
och delägda bolag - revidering 
Dnr KLK 2020/330 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta reviderad policy för Eksjö kommuns ledning av hel- och delägda bolag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 om Policy för styrning och ledning av 
Eksjö kommuns indirekt och direkt ägda bolag.  

Policyn föreslås revideras enligt följande. 

 Namnet på policyn har ändrats för att det ska bli tydligare och för att den 
inte ska blandas ihop med kommunkoncernens policy för styrning och 
ledning som beslutades av kommunfullmäktige 2018-12-11 § 73. 

 Hänvisningar till lagrum har uppdaterats. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz 
Policy för ledning hel och delägda bolag   
      

Utdrag:  
Kommunens hel- och delägda bolag
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Kf § 47 Ägardirektiv 2022 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh & Son AB 
Dnr KLK 2020/318 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa ändringar i ägardirektiv 2022 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder 
AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, och Eksjö 
Energi AB. 

Ärendebeskrivning  
Ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen ska årligen fastställas vid 
bolagsstämman. Direktiv med eventuella förändringar redovisas av ägarens 
ombud vid årsstämman.  
 
Ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämman 2021-03-23. 
 
Följande revideringar föreslås efter den dialog som fördes vid Eksjö Stadshus 
AB:s sammanträde 2020-11-24: 

 Under Målsättning har det lagts till att alla bolag ska arbeta för utbyggnad 
av laddinfrastruktur 

 Avkastningskraven för 2021 har kopierats till 2022 
 Innehåll under punkten Information och ägarsamråd har lagts till  
 Texten för ”Taxa för utlämning av allmän handling” har justerats. 

Under Eksjö Stadshus AB:s överläggning framfördes även följande synpunkter;  

 Bolagen ska ta ett socialt ansvar genom att erbjuda praktik och 
arbetstillfällen för dem som är i behov av försörjningsstöd.  

 Rubriken Kommunens och Eksjö Stadshus AB:s ledningsfunktion ändras 
till Kommunstyrelsens ledningsfunktion och innehållet skrivs om så att 
det beskriver kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 Rubriksättningen i punkten Bolagens ändamål bör ses över. 
 En skrivning om att ta vara på stadens historiska bebyggelse borde läggas 

till.  
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YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-23 
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-01-12 
Tjänsteskrivelse från Vd Tord du Rietz 2021-01-05 
Ägardirektiv för  
- Eksjöbostäder AB 
- Eksjö Kommunfastigheter AB 
- AB Eksjö Industribyggnader 
- Eksjö Energi AB 
- Eksjö Stadshus AB 
      

Utdrag:  
Respektive bolag
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Kf § 48 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/45 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande;  

Jag vill att man snöröjer cykelvägen mellan Hult och Movänta i hela sin längd och 
bredd, och att man skyndsamt efter snöröjningen halkbekämpar med någon form 
av grus såsom krossgrus.  

Anledning till medborgarförslaget är att många använder cykelvägen för motion så 
som att gå mellan Hult och Movänta och tillbaka till Hult, alternativt Hult 
Movänta-Bogård och tillbaka till Hult.  

Skulle förslaget gå igenom skulle det resultera i att man slipper gå på länsväg 1034 
vilket utgör onödig fara för både bilister och fotgängare. I dagens läge kör 
snöröjningsmaskinen från Hult samhälle till Stapelvägen och Mastvägen för att 
utföra snöröjning, maskinen passerar alltså cykelvägen. 

Uppgiften kan genomföras av en så kallad lastmaskin som oftast är gul med två 
stora hjul där fram och två stora hjul bak. I framändan på maskinen sitter ett stativ 
där man kan fästa ett så kallat snöskär, som man sedan sänker ner på cykelvägens 
asfaltsyta och kör framåt så att snön skjuts antingen till höger eller vänster sida.  

Detta gör att det blir rent från snö bakom maskinen. Man kan också använda sig 
av en så kallad jordbrukstraktor som finns i flera olika färger oftast blåa eller röda 
med stora hjul bak, och små hjul där fram. I framändan fästs ett snöskär som man 
fäller ner på asfaltsytan på cykelvägen och kör framåt, så att snön skjuts antingen 
till höger eller vänster sida av cykelvägen. 

Förslagsvis skulle dock arbetet utföras av den befintliga maskin som nu åker förbi 
cykelvägen mellan Hult samhälle och Stapelvägen som tidigare omnämnts.. 

Enligt förslagsställarens beräkningar skulle detta kunna genomföras för den ringa 
summa av 8 000 kronor per säsong. Detta är räknat på följande vis. 

Kostnad för maskin: 800 kronor per timme 
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Snöröjning 20 gånger per säsong 

30 minuter per röjningstillfälle 

0,5 timmar gånger 20 tillfällen skulle resultera i den ringa kostnaden 8 000 kronor. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12  
      

Utdrag:  
Håkan Stenbäck 
Kommunstyrelsen
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Kf § 49 Rensopning av cykelväg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/46 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande; 

Om mitt medborgarförslag om snöröjning av cykelvägen Hult-Movänta skulle gå 
igenom vill jag att man, när snö och is har försvunnit och våren infunnit sig, 
rensopar cykelvägen från sandningsgrus mellan Hult samhälle och Movänta. 

Det skulle man kunna genomföra genom att man använder sig av en så kallad 
lastmaskin, som oftast är gul och har stora hjul fram och stora hjul bak. Där fram 
på maskinen finns ett stativ där man kan fästa en så kallad sopvals. Sopvalsen 
sänker man ner på asfaltsytan och startar så att den sopar undan gruset ner i diket 
mellan cykelvägen och länsväg 1034. 

Håkan Stenbäck bedömer att en sådan maskin skulle kosta cirka 800 kronor per 
timme. 

Enligt Håkan Stenbäcks uppfattning skulle jobbet utföras på 60 minuter, vilket 
gör att totalkostnaden blir ringa 800 kronor. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12  
      

Utdrag:  
Håkan Stenbäck 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 50 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken 
och Hotellträdgården - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/47 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Monica Ahlenius, Eksjö, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande; 

Det är många med mig som upplever att det är mörkt att promenera i Vildparken 
kvällstid. Det finns idag ingen belysning på grusvägarna i Vildparken utan bara 
längs de asfalterade vägarna vid ån och vägen som går mitt i parken från 
Parkgatan mot Norra Ågatan.  

Det är ett stort och otryggt område i parken som inte är belyst idag. Blir parken 
belyst skulle det innebära en säkrare och trevligare park att vistas i. Mitt förslag är 
att det blir liknande belysning i Vildparken och gångvägen i Hotellträdgården som 
det är i Järnvägsparken.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Monica Ahlenius 2021-02-12  
      

Utdrag:  
Monica Ahlenius 
Kommunstyrelsen
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Kf § 51 Väg 892 - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/48 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Göte Axelsson framför i medborgarförslag 2021-02-15 följande;  

Vi som är boende vid allmänna vägen 892 anser det vara på tiden att Eksjö 
kommun i samarbete med Trafikverket rustar upp denna väg som under många år 
haft ett bristande underhåll samt allmänt dåligt underlag i vägbanan för att lyckas 
med detta.  

Vi boende vid denna väg har vid ett flertal tillfällen uppvaktat Trafikverket även 
Kommunen samt tjatat på Swevia som för närvarande har skötseln av denna väg 
att något måste göras. Dessa uppvaktningar har skett både skriftligt genom 
namnunderskrifter av alla berörda samt senast i september genom vår 
bygdeförening via e-post. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Göte Axelsson 2021-02-15 
      

Utdrag:  
Göte Axelsson 
Kommunstyrelsen
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Kf § 52 Förslag till ordnad hundpark, rastpark - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/55 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-02-17 framförs följande:  

Vi är många i Eksjö kommun som hade uppskattat en separat yta där hundar 
tillsammans med sina ägare kan röra sig fritt och träna vid behov. Självfallet ska 
man då plocka upp efter sitt djur och hålla området i fint skick samt ej störa 
närliggande verksamheter eller hushåll. Har personligen en schäfervalp via 
Försvarsmakten och hade verkligen uppskattat ett inhägnat område där jag kunde 
träna i lugn och ro tillsammans med andra utan risk för störande moment 
(exempelvis cyklister, bilister med flera).  

Det hade kunnat minska antal hundar på stan eller liknande ställen där man 
kanske inte uppskattar lösdrivande hundar. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-02-17 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 53 Trafiksäkerheten Mariannelund - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/57 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Jerry Murto framför i medborgarförslag 2021-02-18 följande; 

Trafiksäkerheten runt centrum i Mariannelund där bussarna stannar för på och 
avgångar bör ses över. 

Bilister färdas fort genom samhället och även lastbilar, de skulle inte ha en 
möjlighet att stanna om ett litet barn gick vid övergångsställena. 

Förslagsställaren vill att övergångsställena höjs med en vägbula så att trafiken 
saktar ner där människor vistas. Han tror att alla skulle uppskatta om trafiken 
saktades ner där. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-02-17 från Jerry Murto 
      

Utdrag:  
Jerry Murto 
Kommunstyrelsen
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Kf § 54 Undersök möjligheten att bevilja 
trygghetslarm till alla ensamma i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/60 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  

Undersök möjligheten att även de ensamma som bor i Eksjö kommun, som 
saknar andra insatser av kommunens omsorgsverksamhet, kan beviljas 
trygghetslarm.    

Många lever ensamma utan vänner eller nära anhöriga och känner oro över att 
inte kunna få hjälp när olyckan är framme. Covid-19 kan ha ett snabbt förlopp 
och omöjliggöra möjligheten att själv kunna ringa efter hjälp.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 55 Döp gata eller res staty efter Börje Stigwall 
- medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/61 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Magnus Wassborg framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  

Börje Stigwall, stadsarkitekt under åren 1956-1964 i Eksjö, förhindrade att 
politikerna som styrde Eksjö i början av 1960-talet lät företaget Åhlén o Holm 
riva Gamla stan från ån ner till Norrtull, för att uppföra Tempo.  

Man kan ana storleken på byggnationen om man jämför ytan av parkering och 
byggnad (numera Willys).  

Hade politikerna lyckats med att avsätta Börje Stigwall, hade man förstört all 
framtida turistverksamhet. Man hade idag inte heller varit en av Sveriges främst 
bevarade trästäder från 1600-1800-tal, med stor uppmärksamhet från Europa. 
Turistnäringen hade varit obefintlig och man kan ana att vissa andra investeringar 
- dragkamper mellan närliggande städer och nationellt, hade utfallit med andra 
vinnare.  

En stor del av Eksjös dragningskraft och inflyttning beror på stadens äldre 
kvarter, vilket enligt många skapar en genuin stadskärna. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Magnus Wassborg 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Kf § 56 Fria arbetskläder i förskolan - skrivelse 
Dnr KLK 2021/64 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I skrivelse ställd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021-02-10, från 
Lärarförbundet och Kommunal, framförs följande;  

Att arbeta i förskolan innebär medforskande av barns kunskaper, lärande och 
förmågor i olika miljöer. Som personal är det självklart att främja barnens 
utveckling och nyfikenhet på omvärlden. Läroplan och skolplan, samt enheternas 
lokala arbetsplaner betonar vikten av att barn på många olika vis ska ta del av 
mångfalden i vår natur och kultur, men också andra kulturers sätt att tänka och 
vara.  

I samband med att personalen i förskolan deltar i barnens utforskande kommer 
frågan om arbetskläder fram. När personalen jobbar med skapande i förskolan, 
utomhusvistelse bland stenar och snår, i regn och rusk är det nödvändigt att ha 
ändamålsenliga kläder, något som personalen i nuläget får bekosta själv. 
Lärarförbundet och Kommunal i Eksjö lyfter härmed ärendet angående 
arbetsgivarfinansierade arbetskläder åt den personal som arbetar i förskolan. 
Många andra anställda inom offentlig sektor har redan arbets-/skyddskläder och 
vi anser att det är viktigt att också förskolepersonalen får tillgång till detta. Redan 
nu har flera kommuner arbetskläder till sin förskolepersonal.  

Ärendet är i allra högsta grad att betrakta som en jämställdhetsfråga då en 
majoritet av företag och kommunala verksamheter inom mansdominerade yrken, 
vilka ofta ställer höga krav på skyddskläder, tillhandahåller dessa utan kostnad för 
personalen. Lärarförbundet och Kommunal är övertygande om att barnens 
lärande och utveckling kan ske på ett betydligt bättre sätt om deras pedagoger kan 
arbeta under de bästa förutsättningarna utan att fundera på om deras egna kläder 
håller för de olika aktiviteterna.  

Vi anser att saken om arbetskläder är en viktig fråga för många anställda Vi tror 
också att det i framtiden kan underlätta rekryteringar till förskolan i vår kommun, 
då det ses som en viktig förmån av många som arbetar med barn. 

Lärarförbundet genom Elisabet Blixt Stenström och Kommunal genom Ann 
Hansson yrkar  

46



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-03-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

• att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
undersöka vilka behov av arbetskläder som personal i förskolan har, och utefter 
detta tillgodose dessa. 

• att barn- och utbildningsnämnden i samband med budgetbehandlingen beviljas 
ett ökat anslag för att bekosta detta. 

I skrivelse som kommit in 2021-02-23 från Pia Hedström och övrig personal på 
Eksjö kommuns förskolor framförs följande;  

Nu är det dags att visa att Eksjö kommun vill vara en attraktiv och jämställd 
kommun.  

Vill ni ha engagerade pedagoger så ge oss rätt förutsättningar.  

Vi vill ha funktionella kläder som passar vårt uppdrag och verksamhet.  

Det kommer också bli lättare att rekrytera utbildade pedagoger som ibland väljer 
grannkommuner med bättre villkor.  

Med arbetskläder blir vi mer synligare, vilket underlättar för vårdnadshavare som 
ser vilka som är pedagoger.  

Vi blir reklampelare för Eksjö kommun. 

Till skrivelsen har bifogats ett antal namnunderskrifter från respektive förskola.  

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Lärarförbundet och Kommunal 
Skrivelse med namnunderskrifter från Eksjö kommuns förskolor 
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Kf § 57 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - 
kvartal 4 
Dnr KLK 2019/259 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§, skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. 

Enligt 16 kap 6 h § och 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från 
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en 
gång per kvartal. 

Under perioden finns fyra ej verkställda gynnande beslut inom äldreomsorgen och 
tre beslut inom omsorg funktionshinder.  

De som står i kö till särskilt boende har samtliga tackat nej vid erbjudande, en är 
avslutad, en är verkställd, en står kvar i kön.  

För daglig sysselsättning har verksamheten inte kunnat ordna plats.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-23 
Socialberedningens beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, socialt ansvarig samordnare, 2021-02-01 
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Kf § 58 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning 
Dnr KLK 2021/18 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
En sammanställning över verkställda motioner och medborgarförslag har 
upprättats. Av sammanställningen framgår att fem motioner och nio 
medborgarförslag har behandlats sedan föregående redovisning i 
kommunfullmäktige 2020-09-24. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Förteckning verkställighet och medborgarförslag 
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Kf § 59 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Alf Nordell (S) 
Dnr KLK 2021/37 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Alf Nordell (S) utse Karsten 
Offenbartl (S) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2021-02-25 avsägelsen från Alf Nordell (S) som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Valberedningens ordförandeförslag 2021-03-15  
      

Utdrag:  
Karsten Offenbartl 
Samhällsbyggnadssektorn 
HR-avdelningen
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Kf § 60 Val av ledamot i stiftelsen Prosten och 
Prostinnan Svenssons minnesfond 
Dnr KLK 2019/431 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond efter 
Kerstin Frisk, utse Anne Sundblad till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2020-01-23 avsägelsen från Kerstin Frisk som 
ledamot i stiftelsen Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens ordförandeförslag 2021-03-15 
      

Utdrag:  
Anne Sundblad 
Prosten och Prostinnan Svenssons Minnesfond
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Kf § 61 Inrätta en ny arbetsmarknadsenhet - 
motion 
Dnr KLK 2021/92 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågeställningen remitteras till den parlamentariska beredningen för beredning 
och att motionen får besvaras efter att kommunfullmäktige har beslutat om 
organisationen.   motionen får besvaras efter att kommunfullmäktige beslutat om 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Kjell Axell och Sebastian Hörlin framför i motion 
2021-03-16 följande;  

Eksjö kommun kan förbättra sitt arbetssätt för hur vi arbetar med 
arbetsmarknadsinsatser. Om vi kan få fler människor i arbete bidrar det inte 
enbart till en ökad livskvalitet för de enskilda invånarna, utan även till en positiv 
effekt på vår gemensamma samhällsekonomi. Ett exempel på det sistnämnda är 
att kommunen för år 2021 har avsatt 20,2 mnkr till försörjningsstöd. En tidig 
prognos visar att behovet är större och att vi med nuvarande budget kommer få 
ett underskott på cirka -5,7 mnkr.  

I dagsläget är flera av de funktioner som en arbetsmarknadsenhet borde innehålla 
spridda i vår organisation. Det som idag är kommunens arbetsmarknadsenhet, 
HIA, innehåller enbart vissa av dessa funktioner. På liknande sätt är eller har det 
varit även i andra kommuner, varför vi nu ser att allt fler kommuner i landet, och 
också i vår närhet, omorganiserar sig för att skapa förutsättning för ett samlat 
ansvar samt för att skapa effektiva och anpassade arbetsmarknadsinsatser. Vi har 
tidigare förslagit att vår kommun ska utreda möjligheten till ett liknande arbetssätt. 

Även om kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat 
(ansvaret ligger främst på staten), är kommunerna viktiga aktörer för arbetet på 
lokal nivå. För arbetsmarknadsfrågor är samverkansparter på kommunal nivå i 
första hand det lokala näringslivet, föreningslivet och. fackliga organisationer. På 
regional nivå är samverkansparterna Region Jönköpings län och övriga 
civilsamhället. På statlig nivå är samverkansparterna bland annat 
Arbetsförmedlingen, men även andra myndigheter. För att nå bästa resultat är 
samverkan mellan alla dessa parter viktig. Arbetet på kommunal nivå kan 
förbättras genom att samordnas på ett nytt och mer sammanhållet sätt.  
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Socialdemokraterna vill att kommunens nuvarande arbetsmarknadsenhet 
omorganiseras för att, i en gemensam funktion inom kommunledningskontoret, 
innehålla kommunens funktioner kopplade mot arbetsmarknadsfrågor, 
integrationsfrågor och frågor kopplade till försörjningsstöd. Enheten ska ges ett 
uppdrag att kontinuerligt utveckla arbetet i syfte att på effektivast möjliga sätt, 
stödja arbetslösa personer i processen till en egenförsörjning.  

I samband med en sådan omorganisation bör också kommunens näringslivsenhet 
flyttas till kommunledningskontoret för att tillförsäkra ett tätt samarbete mellan 
dessa funktioner. Enheten behöver framöver även ha ett nära samarbete med 
barn- och utbildningssektorn vad gäller arbetet kring det kommunala 
aktivitetsansvaret.  

Förslaget ligger i linje med det antagna kommunprogrammet där vi bland annat 
under effektmålet Livskvalitet har indikatorer som handlar om arbetslöshet och 
sänkt försörjningsstöd. 

Socialdemokraterna yrkar därför  

att en ny arbetsmarknadsenhet inrättas i kommunen i enlighet med motionen. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C) att frågeställningen remitteras till den parlamentariska 
beredningen för beredning och att motionen får besvaras efter att 
kommunfullmäktige har beslutat om organisation. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Annelie Häggs yrkande. 

Beslutsunderlag  
Motion från Socialdemokraterna genom Kjell Axell och Sebastian Hörlin 
2021-03-17 

Utdrag:  
Parlamentariska beredningen 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna
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Kf § 62 Årsredovisning bolagskoncern Eksjö 
Stadshus AB 2020 
Dnr KLK 2021/69 

Beslut  
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar 

att mötet ajourneras 2021-03-18 kl. 23.05 och återupptas 2021-03-19 klockan 
14.00. 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 samt 

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

Sebastian Hörlin (S), Lennart Nilsson (C), Ulf Svensson (SD), Annelie Hägg (C), 
Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Anders Gustafsson (M), Bo Ljung 
(KD), Stig Axelsson (S), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson (M), Jes Suhr 
(M), Urban Svensson (SD), Micael Carlsson (L), Ami Fagrell (V) och Lars Ugarph 
(M) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv.  

Bo-Kenneth Knutsson (C) deltar inte i beslutet.  

Ärendebeskrivning  
 
YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning 2021-03-18 yrkar 

Johan Ragnarsson (V) att ett extra fullmäktige anordnas för att bereda ärendet.  

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson (M) beslutar 2021-03-18 att 
sammanträdet ajourneras till imorgon. 

Mötet återupptas 2021-03-19 kl. 14.00. 

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen Eksjö Stadshus AB, 
Byggnadsfirma Stridh och Son 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 Stadshus AB. 
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Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen. 

Koncernens resultat efter skatt var -11,7 mnkr (10,6 mnkr 2019) och soliditeten 
har ökat från 21 procent 2019 till 24,4 procent 2020. 

Noteras att tidigare nedskrivning från 2007 av AB Eksjö Industribyggnader om 
4,7 mnkr, återförts under året, då bolaget nu är stabilt. 

Protokollsanteckning från Johan Ragnarsson (V); 

Ajourneringen av ärendet beror på kort tid för inläsning samt att hanteringen är 
undermålig med avseende på möjligheten att kalla in ersättare för att lösa 
jävssituationen.   

Beslutsunderlag  
ESAB beslut 2021-03-16 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16  
Årsredovisning och koncernredovisning för Eksjö Stadshus AB 2020 
Årsredovisning Eksjö Energi AB, Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB 2020 
Årsredovisning Eksjöbostäder AB 2020   
Årsredovisning Eksjö Kommunfastigheter AB 2020   
Årsredovisning AB Eksjö Industribyggnader 2020   
Årsredovisning Byggnadsfirma Stridh & Son AB 2020   
Årsredovisning Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB 2020 
Revisionens granskningsrapporter för 2020 
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