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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-14

Sammanträde med  Kommunfullmäktige
Plats och tid Digitalt via Teams kl. 18:00-21.45
 Ordförande, andre vice ordförande, kommundirektör o sekreterare deltar på plats, övriga digitalt 
Beslutande  

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

Tjänstepersoner Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 
Tord du Rietz, kommundirektör 

Övriga Stig Andersson, kommunrevisionen  
Larsolov Egbäck, kommunrevisionen 

Utses att justera Ulf Björlingson (M) och Lars Aronsson (S)

Justeringens plats  Stadshuset 2021-12-20   Paragrafer 218-249
och tid 

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

Anneli Gustafsson

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

 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
Ulf Björlingson (M) Lars Aronsson (S)
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-12-14

Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag  2021-12-20 Datum då anslag  2022-01-11 
publiceras  tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Anneli Gustafsson
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§ 218 Information med anledning av pågående pandemi, covid -19 6 

§ 219 Allmänhetens frågestund 7 

§ 220 Alversjö - interpellation 2021/325 8 
- 
9 

§ 221 Koncernövergripande omvärldsanalys 2021/277 10 
- 
11 

§ 222 Folkhälsoenkät ung 2020 2021/324 12 

§ 223 Revisionens granskning av samverkan skola, soc och förälder 2021/321 13 
- 
14 

§ 224 Revisionens granskning av elevers förutsättningar 2021/320 15 
- 
16 

§ 225 Höglandsförbundet - delårsrapport 2021 med granskningsrapport 2021/297 17 

§ 226 Revidering av handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot 
olyckor LSO 

2021/258 18 
- 
19 

§ 227 Uppräkning av taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten 
2022 

2021/281 20 

§ 228 Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd 2022 2021/282 21 

§ 229 Föreskrifter om avfallshantering 2021/303 22 

§ 230 Beslut om anvisningar 2022 för Jönköping läns kommuner 2021/275 23 

§ 231 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 2021/158 24 

§ 232 Lokalproducerat kött till skolor och äldreomsorg - 
medborgarförslag 

2021/170 25 
- 
27 

§ 233 Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen  Grenadjärgatan 
med flera - motion 

2021/178 28 
- 
31 

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

2020/238 32 
- 
36 

§ 235 Komplettera gång-cykelbana längs Hunsnäsens strövstig - 
medborgarförslag 

2021/289 37 

§ 236 Demenslotsen - medborgarförslag 2021/288 38 

§ 237 Trafiksituationen vid Justeliusgatan, Husargatan och Broarpsvägen 
- medborgarförslag 

2021/299 39 

§ 238 Laglighetsprövning enligt kommunallagen 2021/293 40 
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§ 239 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 2021/165 41 

§ 240 Budget 2022 för revisorerna i Höglandsförbundet 2021/101 42 

§ 241 Överklagan - Upprättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vatten och avlopp i Havraviken 

2021/272 43 

Valärenden 

§ 242 Avsägelse av uppdrag - Raoul Adolfsson (M) 2021/326 44 

§ 243 Avsägelse av uppdrag - Lars Ugarph (M) 2021/319 45 

§ 244 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter  Raoul 
Adolfsson (M) 

2021/326 46 

§ 245 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lars Ugarph 
(M) 

2021/319 47 

§ 246 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Annika 
Hultqvist (S) 

2021/259 48 

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts 

§ 247 Digital fixare - digital delaktighet viktigt för demokratin - motion 2021/327 49 
- 
50 

§ 248 Kostnadsfria broddar till personer 65 år eller äldre, boende i Eksjö 
kommun - motion 

2021/328 51 

§ 249 Avslutning 52 
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Kf § 218 Information med anledning av pågående 
pandemi, covid -19

Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 
 
Utifrån den pågående pandemin (covid-19) genomförs fullmäktiges sammanträde 
digitalt med 49 deltagande ledamöter.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation ligger bakom detta beslut. 
 
Beslutet från kommunfullmäktige 23 april 2020 att deltagande i nämnd-, 
berednings-, utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans 
under covid-19-pandemin, gäller även fortsättningsvis.   

Digitala möten sker via Teams, länk skickas ut av sekreterare via mejl (eksjo.se-
adressen). 
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Kf § 219 Allmänhetens frågestund
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Då inga frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 220 Alversjö - interpellation
Dnr KLK 2021/325

Ulf Svensson (SD) framför följande i interpellation angående bildandet av 
naturreservatet Alversjöskogen.  

Kommunstyrelsen tog den 30 november upp ett extra ärende på dagordningen, 
ett beslut från Länsstyrelsen angående del av fastigheten Alversjö 1:1 på ca 300 
hektar, till reservatbilning Eksjö kommun.  

Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och Eksjö Energi AB som tidigare 
lämnat in skrivelse till Länsstyrelsen med yttrande över ovannämnde fastighet som 
inte Länsstyrelsen beaktat.  

Efter genomgång gjordes överläggning om det skulle göras ett överklagande, 
vilket nästan alla var överens om, enligt kommunstyrelsens beslut § 397, dnr KLK 
2021/317. 

Kommunstyrelsens ordförande med presidium fick i uppdrag att ombesörja 
överklagandet på delegation, med tanke på den korta handläggningstiden för 
inlämnandet senast den 2 december på 2021. 

Anledning till interpellationen är det mejl som kom den 1 december. 

Med anledning av det ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Annelie Hägg (C). 

Vad hände gällande överklagandet? 
Hur högt prioriterades frågan? 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-16 § 202 att anta yttrande med 
synpunkter om bildandet av naturreservatet Alversjöskogen och översända det till 
Länsstyrelsen i Jönköping.   

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2021-11-02 med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808, MB) om bildande av naturreservatet Alversjöskogen i 
Eksjö kommun.   

Länsstyrelsens beslut anmäldes till samhällsbyggnadsberedningen 2021-11-17. 
Ärendet togs därefter upp i kommunstyrelsen 2021-11-30.  
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Kommunstyrelsen fick information om att en kontakt med juridiska företrädare 
tagits i ärendet, men att slutligt besked om möjlig hantering inte erhållits vid 
kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade ändå att ge 
kommunstyrelsens presidium delegation att överklaga länsstyrelsens beslut.  

Kommunen fick besked nästkommande dag av jurist att ärendet inte kunde 
överklagas med anledning av att tiden för överklagande är olika för privatpersoner 
och organisationer. Detta meddelades även kommunstyrelsens ledamöter via mejl 
samma förmiddag. 

Ärendet kommer åter att tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde med 
skriftlig information till kommunstyrelsen för formell hantering.  

Ärendet har hanterats i vanlig ordning via beredning till kommunstyrelse. 
Beredningens politiker har därför haft möjlighet att ge förslag på hantering till 
kommunstyrelsens sammanträde, vilket man gjorde i ett anmälningsärende. 
Kommunstyrelsen valde att efterhöra möjligheterna till överklagande, men vid det 
tillfället fanns inte möjlighet till det.   

Det finns en fast beslutsgång i kommunens olika politiska forum, vilket gör att 
detta ärende prioriterats och hanterats som alla andra ärenden. 
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Kf § 221
Dnr KLK 2021/277

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.

Ärendebeskrivning  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har identifierat tio trender som kommer 
att påverka det kommunala uppdraget fram emot 2030. De trender som bedöms 
ha stor påverkan för Eksjö kommun är 

att användare driver teknisk utveckling 
ökad polarisering och utsatthet 
ökat behov av livslångt lärande. 

Tre andra trender som lyfts fram är  

komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet   
hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.  

I syfte att få ett nuläge och en framåtblick har en del statistikunderlag tagits med i 
omvärldsanalysen.  

Eksjös befolkning har ökat under 2010-talet och prognostiseras fortsätta att öka, 
men inte med samma förändringstakt. Antalet invånare 2020 var 17 788 och 2030 
prognostiseras antalet invånare vara 18 310. Jämfört med 2020 års antal invånare i 
olika åldersgrupper är det framförallt antalet äldre 80–89-åringar som kommer öka 
mest i antal fram till år 2030 i Eksjö kommun.  

På 100 personer i förvärvsarbetande åldrar i Eksjö går det 92 personer som är 
yngre eller äldre. Antalet yngre och äldre i förhållande till antalet i 
förvärvsarbetande åldrar prognostiseras att öka fram emot 2030.  

De senaste tio åren har i genomsnitt varje år 1 163 personer flyttat in till Eksjö 
kommun, medan 994 personer har flyttat ut. De största flyttrörelserna sker i 
åldrarna 18–35 år. Födelsenettot har varit negativt. Totalt finns 8 406 hushåll i 
Eksjö kommun. I snitt är det 2,1 personer per hushåll. Bostadsbeståndet i Eksjö 
kommun består av 55 procent småhus, 38 procent flerbostadshus och 7 procent 
övriga bostäder. 

Eksjö kommun har haft en nettoinpendling under flera år. Enligt senast aktuella 
uppgift från Statistiska Centralbyrån, SCB, var nettoinpendlingen 1 539 personer. 
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De största branscherna i Eksjö kommun är vård- och omsorg, tillverkning och 
utvinning, samt civila myndigheter och Försvaret. Tillsammans står de för 59 
procent av arbetstillfällena i Eksjö kommun.   

Försörjningsmåttet ger en samlad bild av kostnaderna för offentlig försörjning 
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen inklusive a-kassan och kommunerna) i en 
kommun på grund av medborgarnas ohälsa, arbetslöshet och sociala situation. 
Jämfört med genomsnittet bland såväl höglandskommunerna som riket, har Eksjö 
kommun bättre resultat inom arbetsmarknadsstöd och sämre resultat inom 
kategorin ohälsa och ekonomiskt bistånd.  

I omvärldsanalysen görs jämförelse med andra kommuner för ett urval av de 
indikatorer som finns till kommunprogrammets fyra effektmål – livskvalitet, 
attraktivitet, delaktighet och samhällsplanering. 

I kommunens policy för styrning och ledning, fastställd av kommunfullmäktige 
2018, framgår att kommunen ska arbeta med en koncernövergripande 
omvärldsanalys. 

Vart fjärde år, inför ny mandatperiod, ska en fördjupad och mer 
omfattande omvärldsanalys göras inför arbetet med kommunprogram. 

• Övriga år ska omvärldsanalys, som en del i planerings- och 
analysprocessen, användas på ett systematiskt sätt i kommunkoncernen. 

Syftet är att omvärldsanalysen ska skapa en gemensam förståelse och ge en 
grundplattform att utgå ifrån, vid arbetet med kommande års planering och är ett 
viktigt inslag för att analysera kommunkoncernens nuläge. 

Omvärldsanalysens innehåll 
• Tre viktiga medskick av de trender som bedöms påverka 

kommunkoncernen mest de kommande åren, samt tre trender som ska 
bevakas extra. 

• Statistik exempelvis över demografi, arbetsmarknad, bostadsmarknad. 
Beskrivning av nuläge och framåtblick. 

Framtagandet av omvärldsanalys 
Respektive sektors och bolags ledningsgrupp har utifrån SKR:s omvärldsmaterial 
gjort en värdering av vilka trender som bedöms påverka respektive sektor och 
bolag mest. Koncernledningsgruppen har gemensamt arbetat fram vilka trender 
som påverkar koncernen mest. Därefter har en sammanställning gjorts utifrån 
vilka trender som bedöms påverka kommunkoncernen mest de kommande åren. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef och Simon Lennermo, 
biträdande ekonomichef, 2021-11-25 
Koncernövergripande omvärlsanalys
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Kf § 222 Folkhälsoenkät ung 2020
Dnr KLK 2021/324

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun följer i dagsläget upp det barn- och ungdomspolitiska arbetet med 
resultatet från Folkhälsoenkät ung. Enkäten genomförs vart tredje år för samtliga 
elever i årkurs 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten som genomfördes hösten 2020, 
samordnas av Region Jönköpings läns Folkhälsoutvecklare. Resultaten 
sammanställs i en gemensam länsrapport, samt i kommunspecifika rapporter som 
publicerades i slutet av april 2021. 

Det är kommunens barn- och ungdomsråd som ansvarar för genomförande och 
uppföljning av enkäten i Eksjö kommun. I rådet sitter representanter från samtliga 
nämnder och sektorer samt kommunledningen.  

Rapporten visar i stora drag att ungdomar i Eksjö kommun mår bra och ser ljust 
på sin framtid. Flickor mår dock generellt sämre än pojkar.  

Resultaten visar också en viss ökning i ungdomars konsumtion av både alkohol, 
snus och energidryck. Även sexuellt ofredande är ett område med negativ 
utveckling som uppmärksammas i kommunrapporten.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från elevhälsochef Kajsa Hansdotter, 2021-12-02
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Kf § 223 Revisionens granskning av samverkan 
skola, soc och förälder
Dnr KLK 2021/321

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad granskningsrapport till kommunstyrelsen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24.

Ärendebeskrivning  
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av samverkan mellan avdelningen för socialtjänst samt 
barn och utbildning, avseende barn och ungdomar som far eller riskerar fara illa. 

Av genomförd granskning är den sammanfattande bedömning att samverkan 
mellan sektorerna kring barn som far illa eller riskerar att fara illa i Eksjö 
kommun, har utvecklingspotential och inte till fullo är ändamålsenlig. 

Exempel på brister som noterats i granskningen: 

• Inom respektive sektor finns rutiner som medarbetare kan luta sig emot. Dock 
är processen för samverkan och dess rutiner inte tydliggjord och känd i tillräcklig 
utsträckning. 

• Samverkansöverenskommelsen som finns löper ut 2021 och handlingsplanen 
som skickats in är inte reviderad sedan 2018. 

• Det saknas en systematisk uppföljning av samverkansarbetet, samt att ansvars- 
och rollfördelningen behöver förtydligas. 

• Det finns brister i informationsöverföringen mellan verksamheterna inom 
sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen följande: 

• Att den nya samordnarfunktionen får i uppdrag att göra en kartläggning av hur 
samarbetet fungerar, och vad som brister för att skapa en ny överenskommelse 
med tillhörande handlingsplan där det även framkommer hur ofta och i vilken 
form som samverkansarbetet ska följas upp. 
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• Att ansvars- och rollfördelningen förtydligas i överenskommelsen och att 
målsättningarna förtydligas både i överenskommelse och handlingsplan för att 
effekten av insatta åtgärder lättare kan följas upp. Det är av yttersta vikt att 
samordnarfunktionens mandat och ansvar förtydligas i överenskommelsen. 

• Att utbildningstillfällen genomförs där medarbetare inom respektive sektor 
informerar varandra om sitt arbete för att sedan i tvärgrupper diskutera 
gränsdragningar och jobba med fiktiva fallbeskrivningar där både skola och 
socialtjänst är iblandade. 

• Att strukturerade, regelbundna samverkansmöten mellan mottagningsfunktionen 
inom avdelningen för individ- och familjeomsorg och rektorer återupptas eller 
startas upp. 

• Att en tydligare lokal rutin skapas kring samverkan vid Samordnad individuell 
plan - SIP. 

• Att ett resurssamråd skapas. 

• Att mottagningsfunktionens återupptar sitt deltagande i föräldramöten på 
skolorna för att ge information om socialtjänstens verksamhet. 

Revisionens iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats 
och upprättad revisionsrapport. Revisionen önskar senast svar till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-24. 

Beslutsunderlag  
Granskningsrapport 2021-12-02 
Revisionsskrivelse 2021-12-02 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Kf § 224 Revisionens granskning av elevers 
förutsättningar
Dnr KLK 2021/320

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad rapport till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-03-24.

Ärendebeskrivning  
EY har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en fördjupad 
granskning av elevers förutsättningar. Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig 
styrning av skolan. 

Av genomförd granskning är den sammanfattande bedömning att det finns brister 
i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens styrning av skolan 
beträffande arbetet med elevers förutsättningar. 

Exempel på brister som noterats i granskningen: 

• Dokumenterad resursfördelningsmodell som är förankrad och beslutad på 
politisk nivå saknas. 

• Otydlig ansvarsfördelningen vad gäller verksamhetsansvaret mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

• Ytterst få beslutspunkter som avser grundskolan i kommunstyrelsens protokoll. 

• Centrala barn och elevhälsans (CET) uppdrag är inte tydliggjort för samtliga 
skolor och det finns därför en oklarhet i hur ansökan och beviljande av plats sker i 
den kommungemensamma SU-gruppen. 

• SU-gruppen uppfattas som fullsatt, vilket revisionen bedömer inte är i linje med 
att erbjuda likvärdiga lösningar för samtliga elever. 

• Stora skillnader i andelen specialpedagoger, där det finns skolor som helt saknar 
specialpedagoger som lokal resurs. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen följande: 

• Upprätta och dokumentera en resursfördelningsmodell som ska förankras och 
beslutas på politisk nivå. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

• Utreda och tydliggöra ansvarsfördelningen avseende elever i behov av särskilt 
stöd mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. 

• Kommunicera centrala barn- och elevhälsans uppdrag utifrån hur det 
kompletterar den lokala elevhälsans uppdrag. 

• Tydliggöra och dokumentera hur placering i kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp sker, och i samband med detta säkerställa att samtliga elever 
med motsvarande behov har tillgång till en likvärdig lösning. 

• Säkerställa att processen kring extra anpassningar och särskilt stöd är likvärdig 
skolorna emellan. 

• Säkerställa att elever är delaktiga i samband med framtagande och uppföljning av 
åtgärdsprogram. 

• Fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så det kan användas som ett 
konkret verktyg och avspegla skolornas behov och analyser. 

• Analysera och vidta lämpliga åtgärder utifrån resultatet på elevenkäterna 
avseende elevernas lust att lära och elevernas upplevda möjlighet att påverka. 

Revisionens iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats 
och i upprättad revisionsrapport. Revisionen önskar svar till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-24. 

Beslutsunderlag  
Granskningsrapport 2021-12-02 
Revisionsskrivelse 2021-12-02 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Kf § 225 Höglandsförbundet - delårsrapport 2021 
med granskningsrapport
Dnr KLK 2021/297

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att delårsrapporten anmäls.

Ärendebeskrivning  
Delårsrapporten är den andra rapporten för 2021 och omfattar 
perioden 1januari till 31 augusti, både i finansiella mått, men även i den 
mån utfall finns gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i 
förhållande till den fastslagna budgeten för 2021. 

Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 procent av 
förbundets omsättning under året. Utfallet för perioden är 5 853 tkr 
och det prognostiserade resultatet för 2021 är 916 tkr, vilket är 182 tkr 
under budgeterat resultatet.  

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 367 procent för 
perioden. 100 procent eller mer i självfinansiering innebär att 
investeringarna fullt ut finansieras med utrymme av avskrivningar och 
årets resultat, vilket stärker förbundets finansiella ställning. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är rapporteras till årsredovisningen. För 5 av de 10 
indikatorerna kan bedömning göras att de ska nå målvärdet på helåret. 
De två finansiella målen är båda uppfyllda och självfinansieringsgraden 
förväntas nås även på helåret.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Direktionens beslut 2021-10-28 
Delårsrapport Höglandsförbundet 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 Höglandsförbundet 
Revisionsskrivelse Granskning av delårsrapport 2021 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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Kf § 226 Revidering av handlingsprogram enligt 
Lagen om Skydd mot olyckor, LSO
Dnr KLK 2021/258

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat  
2021–11–08  
 
Handlingsprogrammet gäller tillsvidare och ska revideras om behov     
uppstår av att förändra målen i programmet eller om betydande förändringar sker 
i verksamheten. 
 
att godkänna upprättad riskanalys, samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen fatta beslut om löpande förändringar i 
handlingsprogrammet som inte rör mål eller verksamhetsförändringar. 

Ärendebeskrivning  
Enligt LSO ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram som beskriver hur 
kommunen avser att arbeta med olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. 
 
I oktober 2020 beslutades om ändringar i lagstiftningen ”Lagen om skydd mot 
olyckor” medförande att ett nytt handlingsprogram måste tas fram till 1 januari 
2022. 
 
Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, fick utökade uppgifter efter 1 
januari 2021 när justeringen av lagen trädde i kraft. Bland annat blev de ny 
tillsynsmyndighet för kommunernas räddningstjänst. MSB har i juni 2021 fastställt 
nya föreskrifter som reglerar handlingsprogrammets innehåll och utformning.  

Med anledning av den nya föreskriften om handlingsprogram, det nya samarbetet 
avseende övergripande ledning av räddningsinsatser inom 
Räddningstjänstsamverkan Syd Östra Sverige, RSÖS, samt samarbetet inom 
Räddningssamverkan Småland-Blekinge, RSB, behöver nu gällande 
handlingsprogram uppdateras. 

Av MSB:s Handbok - Innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor, anges följande kring revideringar av 
handlingsprogrammet. 

I LSO anges inte under vilka förutsättningar som det krävs att ett 
handlingsprogram behöver ersättas med ett nytt. 
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Däremot anges i förarbetena till nuvarande LSO att handlingsprogrammen ska 
spegla de faktiska förhållandena. 

I föreskriften riktas därför kravet gentemot innehållet och det anges i 
föreskrifterna att handlingsprogrammen ska återspegla det faktiska och förväntade 
läget.  

Eksjö kommun har redan i tidigare handlingsprogram valt att betona att 
genomförandet av räddningsinsatser är ett övergripande kommunalt ansvar, inte 
enbart en fråga för räddningstjänsten som organisation. 

Därav finns i gällande och förslag till revidering av programmet, en skrivning som 
anger att ” Om behov uppstår eller så behövs ska hela den kommunala organisationen 
inklusive de helägda kommunala bolagen kunna medverka i räddningsinsatser. Beslut om detta 
tas av kommunens räddningschef eller den han har delegerat detta till”. 

Av skrivningen följer att handlingsprogrammet måste fastställas av 
kommunfullmäktige för att också omfatta de helägda kommunala bolagen och 
deras resurser. 

Mindre förändringar av innehållet i handlingsprogrammet som inte påverkar de 
uppsatta målen, organisation eller de kommunala bolagen, eller som enbart är av 
redaktionell art, föreslås kunna beslutas av kommunstyrelsen. 

Som grund för programmet ska finnas en riskanalys som beskriver vilken riskbild 
som finns i kommunen. Riskanalysen har reviderats inför omarbetningen av 
handlingsprogrammet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Riskanalys 2021 
Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor LSO  
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Kf § 227 Uppräkning av taxor för vissa tjänster 
utförda av räddningstjänsten 2022
Dnr KLK 2021/281

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar enligt kommunfullmäktiges beslut, ut avgifter för vissa 
serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
 
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad 2008, används som basindex. Vid negativt index behålls tidigare 
pris. 
 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 
Index för 2021 är 346,44, och för 2020 var det 336,97. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef  
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Kf § 228 Uppräkning av taxor för tillsyn och 
tillstånd 2022
Dnr KLK 2021/282

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar med stöd kommunfullmäktiges beslut, ut avgifter för tillsyn 
och tillståndsgivning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.  

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad 2008, används som basindex med avrundning till helt krontal. Vid 
negativt index behålls tidigare pris. 

Justering av taxan görs av räddningstjänsten inför varje nytt år och anmäls till 
kommunfullmäktige innan den nya taxan träder i kraft. 

Index för 2021 är 346,44 varför timtaxan föreslås justeras till 1 134 kronor per 
timme. För 2020 var index 336,97och taxan 1 003 kronor per timme.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Kf § 229 Föreskrifter om avfallshantering
Dnr KLK 2021/303

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta föreskrifter om avfallshantering. 
 
Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB har i uppdrag av kommunfullmäktige ansvara för 
renhållningsverksamheten i Eksjö kommun. Renhållningsverksamheten med 
avfallshantering är en mycket viktig samhällsfunktion där kommunerna har ett 
lagstadgat ansvar. Under de senaste åren har flera omfattande förändringar skett 
inom avfallshanteringen och ytterligare är att vänta framöver.  

För att kunna möta de utmaningar som finns inom området och som dessutom 
bedöms öka under de kommande åren, är det viktigt med samverkan.  

Representanter från Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö 
Affärsverk AB, har därför undersökt möjligheterna till samverkan.  

Syftet med bolagens samverkan är att kunna effektivisera och optimera 
avfallsverksamheten, både ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv.  

Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö, Nässjö och Aneby har tagits fram.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-18, 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 2021-11-12 
Eksjö Energi AB beslut 2021-08-27, 2021-10-18 
Tjänsteskrivelse från miljö- och renhållningschef Stefan Strömberg och vd John 
Petersson 2021-10-12 
Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun 
Samrådsredogörelse för Eksjö kommun 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 230 Beslut om anvisningar 2022 för 
Jönköping läns kommuner
Dnr KLK 2021/275

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning  
Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner för 2022. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 
kommuner framgår det vidare att 255 nyanlända ska anvisas till Jönköpings län 
2022. 
 
Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 
kommuntal. 
 
En kommun är enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (bosättningslagen) skyldig, att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 
förutsättningar. 

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen. 
Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen 
hand ordnat bostad i kommunen, samt direktinresta anhöriga till nyanlända 
personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad 
självbosättning. 
 
För 2022 har fyra personer anvisats till Eksjö kommun. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Beslut om fördelning av anvisningar 2022 till kommuner i Jönköpings län 
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Kf § 231 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021
Dnr KLK 2021/158

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen, SoL, 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 enligt 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 § SoL 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. 

Rapporteras ett ej verkställt gynnande beslut inom Individ- och familjeomsorgens 
öppenvårdsverksamhet, där orsaken är att man saknar lämplig personal eller 
uppdragstagare. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2021-10-27

24



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 232 Lokalproducerat kött till skolor och 
äldreomsorg - medborgarförslag
Dnr KLK 2021/170

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-06-02 föreslås att Eksjö kommun följer Härjedalens 
kommuns initiativ, att köpa in egna nötdjur för egen uppfödning. År 2021 äger 
Härjedalens kommun 20 kor. Korna slaktas under hösten och köttet serveras till 
största delen i kommunens äldreboenden. För att täcka hela behovet av nötkött i 
kommunen skulle det krävas 40 nötdjur. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i 
Jämtland har varit behjälpliga med att ta fram ett underlag som stöd för 
upphandling av ”kor på rot”.   

För att kunna direktupphandla närproducerat kött valde Härjedalens kommun att 
upphandla levande djur med ett tillhörande skötselavtal. Levande djur kan 
upphandlas som tjänsteupplägg vilket innebär att levande djur inte ingår i 
kommunens stora livsmedelsupphandling, utan kan upphandlas separat. Lokala 
företag slaktar och styckar djuren och anpassar köttet enligt önskemål från köket. 
Korna slaktas till största delen under hösten, fyra åt gången, vilket grundar sig på 
idén att de ska få gå utomhus till största delen, uppfödda på så liten andel 
grovfoder som möjligt. Allt kött fryses in i kommunens eget frysutrymme.  

Grundidén är att alla kök i kommunen ska kunna få ta del av köttet, men av 
praktiska skäl som frysutrymme, tid att hantera och tillaga köttet, samt 
maskinparken som exempelvis en färsformare, är det framförallt ett 
äldreomsorgskök som fått ta del av den största andelen nötkött från lokala 
bönder. Det köket förvarar och hanterar köttet och skickar också ut till andra kök. 
Två till tre skolkök beställer, framförallt färs, som levereras av kommunens egna 
kylbilar. I köket finns både kompetens och engagemang hos personalen för att 
kunna förädla köttet och de använder allt. De kokar fond på benen, gör egen 
leverpastej till jul och med en egen färsformare görs alla färsrätter från grunden, 
inga halvfabrikat används.    

En utmaning har varit att hitta bönder som är intresserade. Men numera har 
kommunen hittat en bra nivå med engagerade bönder, så att samarbetet flyter på 
bra och är relativt självgående. Nivån på 20 kor per år är en rimlig och bra nivå för 
alla parter, men det finns planer att utöka med fläsk och ägg och så vidare.  
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Köket måste kunna ta vara på allt kött för att få ekonomi i det. Numera tillagas till 
exempel lågtempererade stekar över natten, på nyårsafton serverades oxfilé 
uppfödd, slaktad och tillagad i Härjedalen, på midsommarafton serverades grillad 
entrecote med samma ursprung.   

På grund av att köket utmanats att använda alla styckdetaljer på nötköttet har det 
lett till en positiv spiral och man gör mer och mer från grunden istället för att 
köpa halvfabrikat, inte bara av nötkött. Egna fiskbiffar istället för färdigköpta 
fiskpanetter är ett exempel. Yrkesstolthet och engagemang har stärkts hos 
kockarna av att vara med i projektet.  

En annan utmaning har varit den långa led-tiden på matsedeln, det finns väldigt 
lite utrymme att förändra matsedeln med kort varsel, men det har ändå fungerat 
förhållandevis bra. 

Ungefär hälften av årsförbrukningen av nötkött kommer från kommunens egna 
kor, övriga delen från deras huvudleverantör.   

Konceptet har haft många positiva effekter på måltidsverksamheten i Härjedalens 
kommun, som också skulle vara positivt för måltidsverksamheten i Eksjö 
kommun som: 

• Att utveckla maten inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende som 
äter alla måltider i kommunens försorg. Oxfilé och entrecote på 
storhelger, men också leverpastej och buljong kokt på ben  

• Yrkesstolthet och engagemang stärks hos personalen
• Positiv spiral med mer hemlagat när kompetens och kunskap stärks
• Lättare att locka fler duktiga kockar till offentlig måltidsverksamhet
• Lokal handel/slakteri/styckning gynnas
• Krisberedskap – en ökad resiliens med kontroll över produktionskedjan
• Utifrån krisberedskapsperspektivet utreda hur köket på Marieberg vid den

planerade renoveringen kan utformas för att inrymma ett krislager.

Om kommunen skulle köpa in nötdjur för egen uppfödning finns många delar att 
vidare utreda hur det skulle organiseras verksamhetsmässigt och logistiskt, samt 
kostnadsberäknas, innan ett fullständigt beslutsunderlag är klart att ta ställning till.  
Frågor som vidare behöver utredas är: 

• Intresset och möjligheten bland lokala lantbrukare att föda upp
kommunens kor?

• Var och hur tillskapande av frysutrymme ska ske, behov av ytterligare
lokal- eller maskinanpassningar som till exempel införskaffande av en
färsformare.

• Personal – vilket behov av kompetensutveckling finns?
• Finns det möjlighet till fler eller andra produkter – ägg, fläsk och så vidare
• Möjligheter att implementera i större eller mindre skala
• Kostnadsberäkning av ovanstående
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Konceptet är intressant med många fördelar för måltidsverksamheten och 
behöver kostnadsberäknas och utredas ytterligare hur en anpassning till Eksjös 
förutsättningar skulle kunna utformas, innan beslut tas om och på vilket sätt det 
ska införas. Därför föreslås att förvaltningen vidare utreder Eksjö kommuns 
möjlighet att ha egna nötdjur för uppfödning till kommunens måltidsverksamhet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidssamordnare 
Medborgarförslag 2021-06-02 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Måltidssamordnaren 
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Kf § 233 Förbättra trafiksituationen vid 
Stockholmsvägen, Grenadjärgatan med flera - 
motion
Dnr KLK 2021/178

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-06-14 följande;  

När man pratar med kommuninvånare om trafiksäkerheten i centralorten, 
återkommer ofta en plats som osäker, där det både hänt, och hållit på att hända, 
trafikolyckor.  

Platsen är de två korsningarna söder om Sankt Lars kyrkogård, det vill säga 
korsningarna Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt 
Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. 

Att korsningarna till viss del kan upplevas otydliga beror troligen på att 
Stockholmsvägen som kommer från norr och som övergår till att bli 
Grenadjärgatan och sedan Regementsgatan utgör huvudled. Med hänsyn till detta 
har anslutande gator väjningsplikt men en, för stunden, ouppmärksam förare kan 
uppfatta korsningarna på annat sätt. 

Detta är till viss del ingenting nytt. När I12-området såldes 1995 skrevs det in i 
exploateringsavtalet att Eksjö kommun skulle anlägga en rondell i korsningen där 
Kaserngatan startar, en rondell som än idag inte är byggd. Motionen handlar dock 
inte om att det absolut ska byggas en rondell utanför I12-området, utan att tanken 
som fanns redan 1995, troligen fanns av en anledning. 

Förslag på lösningar kan exempelvis vara annan typ av skyltning, avsmalningar, 
kantsten av något slag eller andra fysiska åtgärder, men detta är något som 
motionären tycker att en vidare utredning ska titta närmare på. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sebastian Hörlin att åtgärder ska vidtas för 
att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna Stockholmsvägen, 
Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, Ydrevägen, 
Kaserngatan och Regementsgatan.  Trafiksituationen vid Norrtull som omfattar 
Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. Norrtull är ett av 
de mer trafikintensiva områdena i staden och fördelar trafik till och från centrum, 
Itolv-området och de norra bostadsområdena in mot centrum.  
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Via Stockholmsvägen och Regementsgatan leds mest trafik och dessa gator utgör 
huvudled med en del av Grenadjärgatan. Senaste trafikmätningen på  
Grenadjärgatan med mätpunkt belysningsstolpe Grenadjärgatan 4B gjordes 2015. 
Årsmedeldygnstrafiken var då 2155.  
 
Senaste trafikmätning på Regementsgatan med mätpunkt Regementsgatans 
belysningsstolpe invid parkeringsplats förvaltningshuset gjordes 2017. 
Årsmedeldygnstrafiken var då 4664. Senaste trafikmätning på Stockholmsvägen 
med mätpunkt Stockholmsvägen belysningsstolpe trafiksignal gjordes 2015. 
Årsmedeldygnstrafiken var då 4625.  

Trafiksystemet vid Norrtull är idag i huvudsak utformat för fordonstrafiken och 
gående och cyklister får kryssa fram på ett osammanhängande sätt. Utmed 
Stockholmsvägen och Ydrevägen finns bra cykelvägar som idag slutar vid 
Norrtull. I vissa fall på ett naturligt sätt då blandtrafik är nödvändig på exempelvis 
Norra Storgatan och Österlånggatan då dessa gator inte har en gatubredd som kan 
inrymma en separat cykelväg.   

Regementsgatan har lyfts upp i handlingsplanen för gång- och cykel som en brist 
och felande länk. Cykelvägen från Ydrevägen slutar idag vid Grenadjärgatan och 
cyklister hänvisas till att korsa Regementsgatan för fortsatt färd i blandtrafik på 
centrumleden.  

I motionen lyfts korsningarna inom Norrtulls-området fram som otydliga. 
Huvudleden som är logisk utifrån trafikflödet är en del i problematiken, men 
sannolikt nödvändig att bibehålla. Samtliga vägar som idag ansluter mot 
huvudleden har väjningsplikt som är korrekt skyltad och målning (hajtänder) 
finns. Siktförhållandena varierar dock.  
 
Den del av Grenadjärgatan som ansluter mot Centrumleden i områdets västra del 
har dålig sikt mot norr. I den östra delen från eller mot Itolv-området är 
siktförhållandena bättre, dock är denna korsning den mest problematiska. På 
denna punkt är osäkerheten stor och hur fordonet ska placeras beroende på vart 
man ska är otydligt. Anslutningen av gång- och cykelvägen och väg från 
Ydrevägen på olika ställen, två övergångsställen och en in- och utfart från Willys 
parkering, gör trafiksituationen komplex. 

Trafikområdet vid infarten mot Itolv-området har diskuterats sedan området 
började omvandlas från militärt ändamål till vad det är idag. En rondell har 
diskuterats och finns även omnämnd i det exploateringsavtal som parterna Itolv 
AB och Eksjö kommun tecknade vid projektets första år.  

Fördelarna med en rondell är att den fördelar trafik på ett tydligt och effektivt sätt. 
Nackdelarna i stadsmiljö är att de tar stor plats och skapar längre anstånd för den 
mjuka trafiken, det vill säga för gående och cyklister. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
tydlighet behövs på Grenadjärgatan, Regementsgatan och Kaserngatan och är 
motiverade och motionen bör därför bifallas. 

29



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

På kort sikt bedömer samhällsbyggnadssektorn att det finns möjliga enklare 
åtgärder som listas nedan; 

1. Stopplikt i korsningen Grenadjärgatan, Stockholmsvägen 

För att tydliggöra utfart till huvudled föreslås att väjningsplikten ändras till 
stopplikt. En mindre refug där skylten sätts några decimeter ut i vägbanan innan 
korsningen, förtydligar stopplikten ytterligare.  

Åtgärden förutsätter en förändring av den lokala trafikföreskriften samt material. 
Kostnaden bedöms översiktligt till cirka 10-15 tkr och kan genomföras inom 
ordinarie budgetram under 2022. 

2. Riktningsförändring och förtydligad gång- och cykelöverfart i 
korsningen Grenadjärgatan, Regementsgatan  

För att tydliggöra väjningsplikten i korsningen Grenadjärgatan, Regementsgatan 
vid utfart från Itolv-området föreslås en refug som försiktigt bryter fordonets 
riktning i anslutningen till väjningsplikten. Avsikten är att väjningsplikten blir 
tydligare och föraren får samtidigt en bättre överblick över korsningen. Samtidigt 
föreslås gång- och cykelöverfarten och gångvägen samförläggas till 
övergångsstället för att motverka cyklister att gena över korsningen, och därmed 
ökas trafiksäkerheten. 

Åtgärden förutsätter markåtgärder och material. Kostnaden bedöms översiktligt 
till cirka 75 tkr och bedöms kunna genomföras inom ordinarie investeringsram 
under 2022. 

3. Förlängd gång- och cykelväg mellan Ydrevägen och Östanågatan 

För att förstärka trafiksäkerheten i korsningen Grenadjärgatan, Regementsgatan 
föreslås att gångbana på östra sidan av Regementsgatan från Östanågatan till 
berörd korsning, breddas. Östanågatan har en mycket låg trafikering och har 
därmed en fullgod funktion som cykelväg och leder till viktiga målpunkter som 
Eksjö Gymnasium, Prästängsskolan och Olsbergs arena. För yngre elever som går 
på Linnéskolan kan den denna lilla omväg känns trygg i relation till att cykla på 
Regementsgatan.  

Åtgärden förutsätter markåtgärder och material. Kostnaden bedöms översiktligt 
till cirka 150 tkr och bedöms kunna genomföras inom ordinarie investeringsram 
under 2022. 

På längre sikt bedömer Samhällsbyggnadssektorn att det finns möjliga åtgärder 
som listas nedan; 

4. Flytt av busshållplats på södra sidan av Grenadjärgatan  

Busshållplatsen på södra sidan av Grenadjärgatan flyttas öster ut ett tiotal meter 
för att förbättra sikten för trafikanter som ska ut från Österlånggatan.  

Åtgärden är i nuläget inte kostnadsbedömd. 
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5. Trafikutredning 

För att bedöma bästa möjliga utformning och följdeffekter av olika alternativa 
lösningar för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikslag, föreslås att en 
trafikutredning utförs. En trafikutredning i detta fall bör genomföras ur 
trafiksäkerhetssynpunkt, men även för att lyfta området så att det blir mer 
attraktivt gestaltningsmässigt. Det skulle kunna innebära förbättrad belysning, 
varierad markmaterialanvändning med mera. Norrtull liksom Södertull är 
historiskt stadens portar, vilket skulle kunna tydliggöras.  

En trafikutredning bedöms kunna genomföras till stor del av egen personal, men 
med inspel från trafikanalytiker och konsulter med erfarenhet av ombyggnationer 
av större trafikområden.  

Om en trafikutredning för att utreda förutsättningarna för ytterligare åtgärder än 
de redovisade åtgärderna 1–4 ovan anses motiverad, bedöms en sådan kunna 
genomföras och planeras in tidigast till 2023. Utöver egen personal, bedöms 
kostnaden för utredningen till cirka 100 tkr. Större åtgärder inom trafikplatsen vid 
Norrtullområdet är inte kostnadsbedömda. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31, 2021-11-30 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Tommy Nilsson och samhällsbyggnadschef 
Mikael Wärnbring, 2021-11-11  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15  
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-06-14 
      

Utdrag:  
Sebastian Hörlin 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 234 Upprätta en station för direktförmedling 
av användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/238

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 att återremittera ärendet för fortsatt 
utredning med uppdrag till förvaltningen att tillsammans med Eksjö Energi AB ta 
fram förslag på hur en station för direktförmedling skulle kunna upprättas, hur 
eventuella samarbeten med andra aktörer kan se ut och vilka kostnader som kan 
komma att uppstå. 

Olle Löwgren framför i medborgarförslag 2020-10-10 följande: Under en vecka 
hösten 2020, genomförde Naturskyddsföreningen i Eksjö en aktion på vår 
utmärkta återvinningscentral (ÅVC). I den uppmanade Naturskyddsföreningen 
oss Eksjöbor att kasta bort mindre och ta till vara mer. En lysande idé, tyckte 
förslagsställaren, och berömde dem på Facebooks Eksjögrupp. Antalet "likes" 
blev häpnadsväckande och inlägget följdes senare av flera i samma anda. En 
mycket vanlig kommentar var att det borde finnas ett system som medger att folk 
kan ta hand om sådant som andra har gjort sig av med, om de nu anser sig 
tvungna att göra det.  

Varje gång Olle Löwgren besöker ÅVC tänker han också så. Han menar att det 
som finns i form av flera second hand-butiker som sköter denna förmedling 
behöver kompletteras med något mera, så att säga direktverkande. Folk lämnar 
nämligen inte allt användbart på Eksjö Retro, utan kastar det som värdelösa sopor 
på ÅVC. Där skulle användbara saker kunna sorteras ut och erbjudas till nya 
ägare. Sådan verksamhet finns i flera andra kommuner, närmast i Aneby.  

Olle Löwgren påtalar att det nog kan anses vara helt belagt att vår 
överkonsumtion av jordens resurser är vad som nu allvarligt hotar att knäcka oss. 
Alla bidrag till en sann återvinning är nödvändiga idag. Att använda grejer i stället 
för att elda upp eller skrota dem, måste rimligen anses vara det bästa valet.  

32



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Olle Löwgren önskar därför att en station för direktförmedling av användbara 
föremål upprättas på ÅVC.  

Former och regelverk för verksamheten kan lätt utredas efter kontakt med andra 
kommuner som tillämpar sådant system. Enligt regeringens strategi för en cirkulär 
ekonomi har kommunerna en viktig roll för att bidra till förebyggande av avfall. 
Regeringen har därför beslutat (prop. 2019/20:156) att möjliggöra att 
kommunerna ska använda renhållningsavgiften för att finansiera 
avfallsförebyggande åtgärder.  

Kommunen behöver bidra med att skapa förutsättningar för ett större utbud och 
efterfrågan av återanvändning. Incitament behöver skapas för att återanvändning 
av produkter ska bli intressant för företag och leda till miljönytta. Det behöver bli 
enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att återanvända 
produkter.  

I Eksjö kommun finns än så länge inga kommersiella företag som handlar med 
second-hand produkter. Second-hand butiker vittnar om att efterfrågan är ett 
större problem än tillgång till produkter. Mycket som tas emot måste exporteras 
eller lämnas till materialåtervinning. Men vissa produkter har en stor efterfrågan. 
Second-hand butiker kan se fördelar med att ta emot och kunna sortera gåvor på 
ÅVC. Man kan då ta med sig de produkter som har potential att säljas, och lämna 
övrigt till materialåtervinning direkt på plats.  

I dagsläget kan privatpersoner själva lämna produkter för återanvändning vid ett 
antal second-hand butiker i kommunen. Man behöver då komma under deras 
öppettider, som är relativt begränsade. I nuläget är det ingen butik som erbjuder 
hämtning, om det görs är det i mycket begränsad omfattning.  

Om Eksjö Energi AB erbjuder en container på ÅVC i Eksjö, så finns det intresse 
från second-hand butiker att ansvara för hämtning av det man tror är säljbart, 
sortering av det som ska återvinnas samt städning av containern. Det är dock 
viktigt att Eksjö Energi AB har personella resurser för samordning av aktörer. 
Second-hand-butikerna bör ses som en resurs som hjälper Eksjö Energi AB att 
erbjuda en tjänst till allmänheten.  

Eksjö Energi AB kan ställa en container till förfogande för återbruk på 
återvinningscentralen i Eksjö samt bjuda in och ansvara för samordning av 
organisationer i kommunen som vill åta sig uppdraget att under 
återvinningscentralens öppettider, en eller flera dagar i veckan, ta ansvar för 
omhändertagande, skötsel och städning av containern.  

Sociala sektorn via enheten för Hälsa, integration, arbete (HIA) kan inledningsvis, 
och så länge dagarna inte blir fullbokade av andra aktörer, ta ansvar för 
omhändertagande, skötsel och städning av containern två dagar i veckan.  
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Kommunledningskontoret kan via hållbarhetsstrateg stödja Eksjö Energi AB med 
kontakter till potentiella samarbetsaktörer, samt kommunikation av insatsen 
gentemot allmänheten.  

Samarbetsaktören (uppskattningsvis 2 eller 3 second-hand butiker kan vara 
intresserade) åtar sig förslagsvis ansvar för omhändertagande, skötsel och städning 
av området som avsätts.  

Organisatoriskt ansvarar Eksjö Energi AB för området och dess användning. 
Regler och förhållningssätt för hur arbetet får bedrivas inom ÅVC behöver 
ytterligare förtydligas och meddelas respektive samverkansaktör som Eksjö Energi 
AB släpper in. Regelverket behöver anpassas för att inte diskvalificera aktörerna, 
samtidigt som det måste finnas en förståelse för att brister i rutiner kan leda till 
skador för Eksjö Energi AB.  

För verksamheterna i kommunen som arbetar med återbruk är det positivt att 
hantera insamlingen i anslutning till ÅVC, då material som inte kan återbrukas kan 
slängas direkt vid sortering av insamlat material.  

Eksjö Energi AB har översiktligt bedömt följande alternativ och vilka kostnader 
som uppstår med förutsättningen att återbruksstationen bemannas och sköts av 
extern part. 
 
Alternativ 1, enkel lösning 
(kr) 
40 fots container 30 000 
Inkoppling el  20 000 
Skyltning    5 000 
 
Summering 
Engångskostnader:  55 000 kronor 

Alternativ 2, permanent och långsiktig lösning 
Ska verksamheten utökas behöver återbruksverksamheten flyttas utanför 
nuvarande område. Då är det ytan väster om Svarvsgatan som är aktuell och 
lämplig. ÅVC-kunderna kan då erbjudas att på ett smidigt sätt kunna lämna 
återbruksmateriel innan de kör in på själva återvinningsytan.  

På den ytan skulle ett flertal ytor för återbruk kunna iordningställas. Det kan vara 
en kombination av containrar, kallförrådstält, plåtförråd och vid behov även något 
varmförråd, beroende på vilken typ av material som ska samlas in eller återbrukas. 
Vid en sådan mer långsiktig och större verksamhet bör det enligt Eksjö Energi 
AB:s bedömning byggas ett permanent personalutrymme. Den byggnaden ska då 
omfatta de lagstadgade krav som finns vilket innebär lunchutrymme, 
omklädningsrum (herr och dam), sanitetsdel med toalett och dusch (herr o dam) 
samt ett mindre kontor. 
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Bedömda kostnader: 
(kr där inget annat anges) 
 
Personalbyggnad för cirka 5 personer:  3,5 - 4,5 mnkr 
Inkoppling VA permanent  225 000  
Inkoppling el permanent    30 000  
Containrar, önskat antal x      30 000 
Kallförrådstält, önskat antal kvm x      1 500 
Kallförråd plåt, önskat antal kvm x    10 000 
Markarbeten, cirka       2 500 kronor per kvadratmeter 
(Möjlighet att bygga drygt 2 500 kvm)  
cirka                               6,25 mnkr 
Stängsel 500 m                                     750 kronor per löpmeter   
plus grindar cirka   500 000   

Kostnaderna är erfarenhetsbaserade och kommer att variera beroende på 
utformning och ambitionsnivå. 

Sammanfattningsvis bör Eksjö kommun och Eksjö Energi AB på ett mer aktivt 
sätt bidra till återbruksmöjligheterna i Eksjö kommun.  

Förslagsvis genomförs åtgärd enligt alternativ 1, där man initialt, i liten skala, 
skapar en plats för inlämning - en arena för återbruksföretag att bredda och 
utveckla sin verksamhet samtidigt som materialanvändningen och klimatavtrycket 
minskar. Insatsen som föreslås består av en återbrukscontainer med tillhörande 
installationer. Kostnaden för åtgärden bedöms till cirka 55 000 kr och bekostas av 
renhållningskollektivet.  
 
Hanteringen av funktionen förutsätter samråd mellan social sektorn (HIA) och 
företag och föreningar som arbetar med återbruk. Sociala sektorns insatser sker 
inom ramen för den ordinarie verksamheten och bedöms inte ge upphov till 
ökade kostnader enligt verksamheten. 
 
Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Johan Ragnarsson (V) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03, 2021-09-28, 2021-11-30 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2020-12-10,  
2021-09-08, 2021-11-11 
Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och produkter i kommuner, IVL, 
Svenska miljöinstitutet 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22, 2021-02-25 
Medborgarförslag från Olle Löwgren 2020-10-10  
      

Utdrag:  
Olle Löwgren 
Eksjö Energi AB 
Samhällsbyggnadssektorn 
Hållbarhetsstrateg 
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Kf § 235 Komplettera gång-cykelbana längs 
Hunsnäsens strövstig - medborgarförslag
Dnr KLK 2021/289

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-14.

Ärendebeskrivning  
Magnus Bodenäs framför i medborgarförslag 2021-11-09 följande. 
 
Hunsnäsens strövstig, det så kallade Hunsnässpåret, är ett av Eksjös absolut mest 
populära och välanvända motionsspår. Dagligen nyttjar många invånare den 
vackra och stadsnära slingan runt sjön för promenader, jogging, cykelturer och 
familjeutflykter med barnvagn. Under helgerna kan man vid milt väder räkna med 
att åtminstone ett hundratal fotgängare och cyklister använder Hunsnässpåret. 

Tyvärr löper strövstigen/motionsspåret delvis längs väg 1030, på norrsidan av 
Hunsnäsen, och här saknas mellan Bänarp (vid kolonilotterna) och Eksjöholm 
helt gång- och cykelbana. På en sträcka av cirka 950 meter måste alltså fotgängare, 
barnvagnar och cyklister trängas med personbilar, traktorer och lastbilar. Just 
denna sträcka är väg 1030 dessutom tämligen snäv och har delvis skymd sikt, trots 
att den trafikeras av relativt tung trafik. 

Sammantaget är riskbilden för de invånare som nyttjar den vackra strövstigen runt 
Hunsnäsen oacceptabel på denna delsträcka, och en allvarlig olycka är statistiskt 
sett bara en tidsfråga. 

Att satsa på att komplettera delsträckan längs väg 1030, det vill säga knappt 1 
kilometer, med gång- och cykelbana är högst angeläget, och skulle ligga i linje med 
både kommunens ambition med tillgängliga motionsspår och friskvård, liksom det 
övergripande arbetet för att minimera dödsfall i trafiken. 

Magnus Bodenäs är övertygad om att strövstigen runt Hunsnäsen skulle nyttjas i 
än högre grad om trafiksäkerheten ökade längs väg 1030! 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Magnus Bodenäs, 2021-11-09 
      

Utdrag:  
Magnus Bodenäs 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 2021-12-14 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 236 Demenslotsen - medborgarförslag
Dnr KLK 2021/288

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-06-14.

Ärendebeskrivning  
Tapio Sulasalmi framför i medborgarförslag 2021-11-08 att kommunen ska 
ansluta till Demenslotsen.se. 

Demenslotsen är en digital tjänst som hjälper vård och omsorg att förse anhöriga 
med relevant information under ett sjukdomsförlopp. Tjänsten ordnar även 
digitala möten för anhöriga. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi 2021-11-08 
      

Utdrag:  
Tapio Sulasalmi 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 237 Trafiksituationen vid Justeliusgatan, 
Husargatan och Broarpsvägen - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2021/299

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-06-14. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-11-10 framförs förslag om trafiksituationen vid 
Justeliusgatan, Husargatan och Broarpsvägen. 

Justeliusgatan 
Gör gatan enkelriktad från korsningen vid Solbergavägen och till Dackestigen. 
Som det nu är så är halva gatan blockerad av parkerade bilar av de som bor i 
hyreshusen. Ett större fordon, exempelvis brandbil med stege, lär ha svårt att 
komma fram och ett möte mellan två bilar är helt otänkbart. Vid möte mellan bil 
och cykel måste cyklisten ta sig upp på trottoaren för att inte riskera skrapa lacken 
på mötande bil.  

Husargatan  
Gör parkeringsförbud på ena sidan av Husargatan. Nu parkeras det på båda sidor 
och det är samma sak där som på Justeliusgatan, utryckningsfordon av större 
storlek kommer inte fram och inga möten kan ske.  

Broarpsvägen  
Återupprätta övergångsstället över Broarpsvägen mellan Sjöstedtsgatan och 
cykelvägen vid Nannylund. Behovet har alltid funnits, men "någon" trafikingenjör 
ansåg att det inte skulle finnas! Vi som bor i exempelvis Grevhagen och 
Bykvarnsområdet och ska ta oss till busshållplatsen mot Nässjö riskerar livet varje 
gång vi ska gå över Broarpsvägen. Med tanke på att det dessutom har etablerats 
flera verksamheter, lägenheter har byggts och ett "köpcentra" (Dollarestore och 
Jem & Fix) har uppstått i Nannylundsområdet, så har givetvis behovet av 
övergångsställe ökat. Avfasningarna finns kvar sedan övergångsstället fanns, så det 
kan inte vara några större kostnader att måla linjer och sätta upp skyltar. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-11-10 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 238 Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen
Dnr KLK 2021/293

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen genom Stig Andersson har överklagat kommunfullmäktiges 
beslut att anta budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer. Anledningen är att 
man anser att ärendet har beretts felaktigt och därmed strider mot 
kommunallagens bestämmelser i 11 kapitlets 8 paragraf. Kommunrevisionen yrkar 
därför att beslutet upphävs. 

Kommundirektören har till förvaltningsrätten ingett svar på överklagandet. 

Beslutsunderlag  
Ansökan om laglighetsprövning 2021-11-08 
Svarsskrivelse från Tord du Rietz 2021-11-19
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Kf § 239 Budget 2022, verksamhetsplan 2023–
2024 - Höglandsförbundet
Dnr KLK 2021/165

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente 
bereda budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse 
inkom till Höglandsförbundet 2021-03-31, med förslag till beslut i 
medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att utöka revisorernas 
budget från 158 tkr till 320 tkr. Äskandet innebär behov av utökning av 
anslagsfinansieringen från medlemskommunerna. 

Efter direktionens beslut 2021-08-27 har Höglandsförbundets revisorers budget 
för 2022 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling.  

Samtliga kommuner har beslutat att utöka revisionens ram med 50 tkr. Denna 
justering är inkluderad i det samlade budgetdokumentet för Höglandsförbundet.  

Ärendet för revisonens budget har överklagats i Eksjö och Aneby kommuner i 
samband med att Höglandsförbundets budget skulle fastslås.  

Direktionen för Höglandsförbundet har 2021-11-26 därför beslutat att fastställa 
redovisat förslag till budget 2022, med plan 2023–2024, exkluderat revisionens 
budget. 

Beslutsunderlag  
Höglandsförbundets beslut 2021-11-26
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Kf § 240 Budget 2022 för revisorerna i 
Höglandsförbundet
Dnr KLK 2021/101

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundet har 2021-11-26 beslutat att Höglandets revisorers budget för 
2022 kvarstår enligt 2021 års nivå med 158 tkr.  

Enligt förbundsordningen ska budget för Höglandsförbundet beslutas i november 
månad. Då beslut om revisionens budget för 2022 blivit överklagat i två 
medlemskommuner har Direktionen inte kunnat ta beslut om utökad budgetram 
för revisionen.  

Beslutsunderlag  
Höglandsförbundets beslut 2021-11-26
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Kf § 241 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i 
Havraviken - överklagande
Dnr KLK 2021/272

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 om Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i Havraviken, har överklagats till 
förvaltningsrätten. Kommunen har meddelat att man vidhåller sitt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag  
Överklagande 2021-10-13 
Skrivelse från Tord du Rietz 2021-12-06
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Kf § 242 Avsägelse av uppdrag - Raoul Adolfsson 
(M)
Dnr KLK 2021/326

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Raoul Adolfsson (M), samt  
 
att överlämna ärendet till valberedningen.

Ärendebeskrivning  
Raoul Adolfsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Raoul Adolfsson (M) 2021-12-07 
      

Utdrag:  
Raoul Adolfsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 243 Avsägelse av uppdrag - Lars Ugarph (M)
Dnr KLK 2021/319

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Lars Ugarph (M), samt  
 
att överlämna ärendet till valberedningen.

Ärendebeskrivning  
Lars Ugarph (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Lars Ugarph (M) 2021-12-02 
      

Utdrag:  
Lars Ugarph 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 244 Val av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Raoul Adolfsson (M)
Dnr KLK 2021/326

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Raoul Adolfsson (M) utse 
Lars Ugarph (M) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Raoul Adolfsson 
(M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Raoul Adolfsson, 2021-12-07 
      

Utdrag:  
Lars Ugarph 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 245 Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lars Ugarph (M)
Dnr KLK 2021/319

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lars Ugarph (M) utse Raoul 
Adolfsson (M), till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Lars Ugarph (M) 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Valberedningens ordförandeförslag 2021-12-09 
      

Utdrag:  
Raoul Adolfsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 246 Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Annika Hultqvist (S)
Dnr KLK 2021/259

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Annika Hultqvist (S) utse 
Jonny Stenbäck (S) till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2021-10-21 avsägelsen från Annika Hultkvist som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
Avsägelse från Annika Hultqvist 2021-10-11 
      

Utdrag:  
Jonny Stenbäck 
Barn- och utbildningssektorn 
HR-avdelningen 
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Kf § 247 Digital fixare - digital delaktighet viktigt 
för demokratin - motion
Dnr KLK 2021/327

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-14. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Jürgen Beck och Johan Ragnarsson, framför i motion  
2021-12-13 följande. 

Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder 
internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Enligt 
internetstiftelsens forskningsrapport lever närmare sex procent av svenskarna i 
digitalt utanförskap. Det betyder att de sällan eller aldrig använder internet. De 
som aldrig är på nätet är oftare äldre, lever på landsbygden, eller bor i hushåll med 
låga inkomster. 

Utanförskapet blev särskilt tydligt vid utbrottet av covid när samhället delvis 
stängdes ner och många äldre till följd av detta blev isolerade, och tjänster som 
skulle kunna bidra till en bättre tillvaro inte var tillgängliga. Till exempel att 
beställa matvaror digitalt, använda sociala medier för att kunna träffas digitalt eller, 
som var fallet i vissa regioner, för att kunna boka vaccintider.  

Mobilt bank-id, som är en förutsättning för att kunna nyttja många grundläggande 
digitala samhällstjänster, saknas hos många äldre. Det innebär att för den som 
saknar ett mobilt bank-id, försvårades även möjligheten att kunna få del av 
samhällstjänster.  
 
Utformning av tjänsten hos kommuner som infört digital fixare  

Det finns flera kommuner som infört liknande tjänster med gott resultat. Tjänsten 
har införts inom ordinarie bemanning som förändrad arbetsuppgift för särskilt 
utvald personal inom omsorgen. Här har det varit viktigt att det inte är en 
konkurrerande verksamhet med privata aktörer, utan att den här typen av tjänst är 
en del av samhällsservice för att öka äldres kompetens och kunskap för att hantera 
de digitala tjänsterna på ett säkert sätt. Det finns också en tydlig gränsdragning till 
vad som inte ingår i den digitala fixarens uppdrag.  
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Trygghet och säkerhet är något som står i centrum i tjänsten för den digitala 
fixaren och den digitala fixaren ska inte ha tillgång till personliga koder eller 
lösenord.  

Några exempel på saker att få hjälp med: 
• Rådgivning om digitala samhällstjänster, till exempel Vårdguiden 1177 
• Ringa och hantera en mobiltelefon
• Hantera en dator
• Hur man kan surfa och hitta viktig information på internet
• Hur man skaffar mobilt bank-ID
• Hur man utan kostnad kan ringa samtal med ljud eller bild via internet
• Hur man kan handla hem varor på nätet
• Hur man betalar räkningar på nätet
• Hur man kan deklarera på nätet
• Hur man kan skaffa konto på sociala medier och hålla kontakt med familj

och vänner
• Hur man kan skaffa och få tillgång till internet
• Även hjälp att välja abonnemang som är lämpliga utifrån behov

Vänsterpartiet yrkar 

att Eksjö kommun inför en kostnadsfri ”digital fixartjänst” som ska vara 
tillgänglig för den som fyllt 65 år eller är i behov av särskilt stöd. 

Beslutsunderlag  
Motion från Vänsterpartiet 

Utdrag:  
Jürgen Beck 
Johan Ragnarsson 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 248 Kostnadsfria broddar till personer 65 år 
eller äldre, boende i Eksjö kommun - motion
Dnr KLK 2021/328

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-06-14.

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Jürgen Beck, Ami Fagrell och Johan Ragnarsson framför i 
motion 2021-12-14 följande.  

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige och gäller halk- och fallolyckor 
inom- och utomhus. Halka utomhus är förknippat med stora sjukvårdskostnader 
och ett stort personligt lidande, särskilt för en äldre och skör person. De äldre kan 
med anledning av åldrande och sjukdom och medicinering bli mer sårbara vid 
fallolyckor.  

Att förebygga sådana skador minskar inte bara lidandet för de som drabbas, det 
undviker ofta en stor kostnad för sjukvården och för kommunen. Att förebygga 
halkolyckor innebär också att undvika att belasta vården, något som är särskilt 
viktigt under den pågående pandemin. 

Halkskydd och broddar är ett bra sätt att undvika fall utomhus och ger en ökad 
trygghet för den som, trots halt väglag, vill komma ut på promenad. Flera 
kommuner i Sverige erbjuder kostnadsfria broddar till äldre boende i kommunen. 
Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att det är en insats som också skulle kunna 
erbjudas till Eksjö kommuns äldre. 

För att minska antal halkolyckor yrkar Vänsterpartiet i Eksjö kommun  

att kommunen tillhandahåller broddar eller halkskydd till i första hand personer 
över 65 år. 

Beslutsunderlag  
Motion från Jürgen Beck, Ami Fagrell och Johan Ragnarsson 2021-12-14 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 249 Avslutning

Traditionsenligt vid årets sista sammanträde framför ordföranden Mats 
Danielsson (M) sitt och presidiets tack till ledamöter och ersättare i fullmäktige för 
året som gått.  

Därefter riktar han ett tack till tjänstepersonerna som deltar i fullmäktigearbetet 
och till de tjänstepersoner som verkställer fullmäktiges beslut. 

Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarar årets sista 
sammanträde avslutat.  

Presidiet, genom vice ordförande Ingbritt Martinsson (C) och andre vice 
ordförande GunBritt Henning (S), tackar ordföranden för gott samarbete och 
önskar ordföranden och alla i fullmäktige en God Jul och Gott Nytt År. 
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