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§ 17 Allmänhetens frågestund  6 

- 
8 

§ 18 Matsäkerhet - interpellation från MP 2022/72 9 
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§ 20 Information från hel- och delägda bolag  13 
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2022/61 14 

§ 22 Ägardirektiv 2023 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, 
Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader och 
Eksjö Energi AB 

2021/294 15 

§ 23 Bokslut 2021 - överföring av avvikelser i driftbudget och 
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2022/56 16 
- 
21 

§ 24 Resultatutredning med förslag till avsättning till 
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2022/47 22 
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23 
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- 
26 
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- 
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- 
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- 
38 
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- 
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medborgarförslag 

2021/271 48 
- 
49 
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- 
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Kf § 17 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Jan Lindholm, Eksjö, ställer först en fråga till kommunfullmäktiges ordförande 
Mats Danielsson (M). 

o Är det rimligt för mig som kommuninvånare att begära att de svar som jag 
får på frågor jag ställer på allmänhetens frågestund till kommunstyrelsens 
ordförande Annelie Hägg (C), är med sanningen överensstämmande? 

Jan Lindholms kommentar: Det som avses ovan är sakärenden och inte innehållet i så kallade 
individärenden, som aldrig ska kommenteras offentligt.  

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson (M) framför att han har det 
största förtroende för kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C), och att de 
svar som ges är med sanningen överensstämmande.  

Därefter ställer Jan Lindholm följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Annelie Hägg (C).  

o Vilka formella beslut föregick köpet av Pumpen 3? 
o Hur gick upphandlingen av byggnaden och markarbetena till, det vill säga 

upphandlingsprocessen i tidsordning? 
o Hur mycket betalade kommunen via bolag totalt för fastigheten inklusive 

lokaler och markarbeten med mera?  

Jan Lindholm vill särskilt ha svar på frågan i vad mån det uppgjorda/avtalade 
priset överensstämde med det slutgiltiga priset. 

o Anser kommunstyrelsens ordförande att det är lämpligt, om tillfälle gives 
eller en förfrågan görs till kommunen, att ett kommunägt bolag bygger 
och hyr ut specialanpassade lokaler till etablerade företag även i framtiden? 

Bakgrund 

Tidigare hyresgästen på Pumpen 3, Dollarstore, sade upp kontraktet för 
avflyttning efter 10 år. Fastigheten som helt och hållet uppfördes enligt 
hyresgästens önskemål, har, enligt uppgift trots stora ansträngningar, inte varit 
möjlig att hyra ut ännu. Drygt 200 000 kronor per månad är hyresförlusten för 
kommunen (kommuninnevånarna).  

Lokalerna lämpar sig, i sin nuvarande utformning, tydligen inte för så många 
andra företag eller branscher. Höga ombyggnadskostnader kan komma att krävas 
om lokalerna ska anpassas för andra verksamheter, eller om flera hyresgäster ska 
finnas under samma tak. 
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Före 2011 var kommunens policy att tillhandahålla mindre lokaler till nystartade 
företag, för att möjliggöra för dessa att i uppstarten hyra en lokal i stället för att 
köpa eller bygga egna lokaler.  

Kommunen har enligt Jan Lindholms uppfattning genom åren alltid haft 
ambitionen att kunna erbjuda mark till företag som vill bygga egna lokaler för sin 
verksamhet. Då minimeras risken för kommunen (kommuninnevånarna). 

Jan Lindholm är fullt medveten om att Annelie Hägg, som frågorna nu riktas till, 
varken var kommunstyrelsens ordförande eller var ordförande i Eksjö Stadshus 
AB, då upphandlingen och köpet gjordes. 

Annelie Hägg (C) ger följande svar.  

2012-06-07 beslutade Eksjö Stadshus AB föreslå AB Eksjö Industribyggnader att 
efter fullmäktiges godkännande, förvärva fastigheten Pumpen 3 och del av 
fastigheten Pumpen 2, Eksjö, av Kråkebergs Exploatering AB. 

AB Eksjö Industrifastigheter beslutade 2013-02-27 att förvärva fastigheten för 
19,2 mnkr.  

AB Eksjö Industrifastigheter har inte genomfört någon byggnation på Pumpen. 
Byggnationen genomfördes av en lokal aktör. Fastigheten var alltså bebyggd vid 
förvärvet.  

Kommunen har förvärvat både mark och byggnad genom AB Eksjö 
Industribyggnader, som i sin tur har hyrt ut fastigheten till Dollarstore genom ett 
10-årigt hyreskontrakt.  

På frågan i vad mån det uppgjorda/avtalade priset överensstämde med det 
slutgiltiga priset, kan endast hänvisas till beslut som är tagna och då var priset för 
Pumpen 3, 19,2 mnkr, utifrån gjorda analyser, värdering och förhandling.  

I ägardirektivet för AB Eksjö Industribyggnader står att ”Bolaget ska allmänt 
främja näringslivet i kommunen, och i detta syfte tillhandahålla lokaler till 
småindustri och hantverk genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv, handel och 
försäljning av fastigheter.  

Annelie Hägg ser mycket positivt på att kommunen har ett bolag med detta 
ändamål. Det är mycket viktigt med nyetableringar i kommunen, men även att 
man kan hjälpa befintliga företag att utvecklas. Det kan göras genom att 
tillhandahålla mark till företag för egen exploatering, men även genom att AB 
Eksjö Industribyggnader står för byggnation och uthyrning.  

--------------------------------------------- 

Per Ihse ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Annelie  
Hägg (C).  

o Samarbetssvårigheter uppstår ofta under ett förändringsarbete som en 
chef är ålagd att göra. Uppenbarligen har socialchefen lett 
förändringsarbetet på ett positivt sätt när det gäller den ekonomiska sidan.  
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Nu har bedömningen varit att så kallade mjuka värden har ett större värde, 
än det faktiska resultatet för socialen. Vilket har till följd extra kostnader 
för kommunen, ytterligare komplikationer för verksamheten och 
eventuellt ökade svårigheter att följa budget.  
 
På vilka objektiva sätt har man i dessa avseenden bedömt för och emot 
när det gäller uppsägningen? Hur har man vägt, ekonomiskt eller på annat 
sätt, mellan fler insatser för att lösa problematiken mot de kostnader och 
störningar som skulle uppkomma vid en uppsägning? 
 

o Hur har kommunstyrelsen säkerställt att det vidtagits riktiga och alla 
nödvändiga och möjliga åtgärder under processen som föregick 
uppsägningen? Hur har kommunstyrelsen säkerställt att de orsaker som 
angetts skapa misstroendet, bygger på objektiva fakta? 
 
Frågorna bygger på att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt. 
 

o Kommunrevisionen har för ett antal år sedan påpekat att det då fanns 
brister i kommunikationen mellan presidium och ledamöter i 
kommunstyrelsen. Problemet finns tydligen kvar. Kommunstyrelsens 
presidium till exempel anser att det är rimligt att ett avskedande av en 
förvaltningschef är av så underordnad betydelse att kommunstyrelsen eller 
sociala beredningens ledamöter inte ens behöver bli informerade i förväg. 
Vilken åsikt har kommunstyrelsens övriga ledamöter om detta? 
 

o Varför har man inte tagit tillfället i akt och sett till att man gjort en 
genomlysning av den sociala sektorn innan man beslutar om uppsägning 
av socialchefen? Detta har man fått kommunfullmäktiges stöd för i flera 
år? Då hade man kanske fått en bättre helhetssyn på verksamheten och 
fått underlag för andra, och kanske bättre beslut. 
 

o Kommer nästa socialchef få arbeta med oförändrade krav? Vilken 
framförhållning har ni i så fall för uppkommande styrnings- och 
ledningsproblem?  

Svar på Per Ihses frågor framgår under paragraf 19, Fråga från Jürgen Beck, 
Vänsterpartiet. 

Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.  
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Kf § 18 Matsäkerhet - interpellation från MP 
Dnr KLK 2022/72 

Beslut  
Inga beslut fattas. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet genom Eva Ekenberg framför i interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande. 

I mitten av februari 2022 meddelar TT med flera att nästan hälften av Sveriges 
kommuner saknar en plan för att servera mat i vård, skola och omsorg vid en 
krissituation. Livsmedelsverket anser att beredskapen måste stärkas.  

Därför ställs följande frågor;  

Hur ser arbetet kring matsäkerhet ut i Eksjö kommun?  

o Finns någon matplan vid kris? 
o Vilken beredskap har kommunen för att säkra måltiderna inom den 

kommunala verksamheten vid en kris? 
o Vilket arbete pågår?  

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnar följande svar.  

Finns någon matplan vid kris?  

I Eksjö kommun finns i dagsläget en framtagen nödvattenplan, men även en plan 
för hantering av reservkraftaggregat som bidrar till att upprätthålla förmågan i 
några av kommunens kök. Avseende livsmedel finns en plan för en möjlig 
uthållighet i två till tre veckor.  

Vilken beredskap har kommunen för att säkra måltiderna inom den kommunala verksamheten 
vid en kris?  

Livsmedelsverket har tillsatt en projektgrupp som sedan 2020 arbetat med 
framtagandet av en handbok vars syfte är att stödja måltidsorganisationer i 
kommuner och regioner i arbetet med att ta fram krisberedskapsplaner kopplat till 
livsmedelsförsörjning. Arbetet med handboken är inne i sin slutfas och den 
beräknas kunna publiceras under 2022.  

Handboken blir ett viktigt stöd för att utveckla hållbara och robusta 
beredskapsplaner för måltidsorganisationen i Eksjö kommun. Eksjö kommuns 
måltidsutvecklare har ingått i projektets referensgrupp kopplat till handboken 
vilket kan bidra med värdefull kompetens in i det fortsätta krisberedskapsarbetet i 
kommunen.  
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Måltidsverksamheterna i Höglandets kommuner dvs Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Aneby 
och Vetlanda, har påbörjat ett samarbete vars syfte är att samverka och utbyta 
kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbetet kopplat till krisberedskap. 

Eksjö kommun arbetar med att succesivt stärka beredskapen. Sju strategiska och 
verksamhetsmässigt viktiga/prioriterade kök har fått i uppdrag att se över och 
utöka sina ordinarie livsmedelslager utifrån kökens respektive förutsättningar. Det 
beslutet grundas utifrån det rådande världsläget.  

Vilket arbete pågår? 

Kommunstyrelsen har beslutat (dnr KLK 2021/83) att ge förvaltningen i uppdrag 
att i syfte att öka Eksjö kommuns oberoende i vardag, kris och under höjd 
beredskap tillsätta arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgift är initialt att kartlägga 
behov och beroendekedjor. En av dessa arbetsgrupper är stabil och hållbar 
livsmedelsförsörjning och materielförsörjning.  

Bakgrunden till bildandet av arbetsgrupperna kommer bland annat från de 
erfarenheter som drogs under pandemin. Pandemin har satt blixtbelysning på 
svagheter i svensk krisberedskap och samhällets robusthet. Pandemin ger även en 
indikation på hur skärpt eller höjd beredskap skulle kunna te sig – samtliga 
kommuner har ställts inför samma behov och resursbrist.  

Liksom att det nationellt behöver finnas en redundans inom landet, alltså en viss 
överkapacitet, för att klara längre störningar, behövs också en lokal redundans 
inom Eksjö kommun. För att förbättra och göra krisberedskapen mer robust bör 
Eksjö kommun minska sitt beroende av externa aktörer och höja den lokala 
redundansen.  

I det pågående arbetet inom arbetsgruppen, som fokuserar på 
livsmedelsförsörjning, sker en kartläggning av vilka kritiska beroenden som 
måltidsverksamheten är beroende av. De är bland annat livsmedel, el, värme, 
personal och vatten. Det sker även en kartläggning av hur många portioner som 
serveras varje dag liksom en prioritering av tillgängliga kök utifrån bland annat 
kapacitet, geografiskt läge och förmåga till lagerhållning (inklusive kyl- och 
frysförvaring). 

Arbetsgrupperna ska återkomma med ett färdigt beslutsunderlag till budgetarbetet 
2023, via säkerhetssamordnare. Detta beslutsunderlag kommer bland annat att 
innehålla olika alternativ till investeringar som syftar till att höja beredskapsnivån 
inom de olika kritiska beroendena (arbetsgrupperna) – inklusive 
livsmedelsförsörjning. 

Beslutsunderlag  
Interpellation från Miljöpartiet 2022-03-14 
Svar på interpellation 2022-03-23 
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Kf § 19 Fråga från Vänsterpartiet 
Dnr KLK 2022/81 

Jürgen Beck, Vänsterpartiet, framför följande till kommunstyrelsens ordförande 
Annelie Hägg (C) och till socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson 
(M), som inte deltar i dagens sammanträde. 

Jürgen Beck har under den gångna veckan kunnat läsa om att socialchefen blivit 
avskedad med omedelbar verkan. Av uppgifter från media förefaller det som om 
socialnämnden blivit fullständigt överraskad av kommundirektörens beslut att 
avskeda socialchefen. Frågan handlar inte om det var rätt eller fel. Inte heller 
ifrågasätts kommundirektörens rätt att anställa eller avskeda sektorchefer. 

Däremot gäller frågan hur beslutet har kommunicerats. Detta med tanke på att 
socialchefen är nämndens främste tjänsteman som ska effektuera de av 
socialnämnden fattade besluten, exempelvis jobbiga organisationsförändringar. 

Mot bakgrund av det vill Vänsterpartiet ställa följande frågor: 

Har kommunstyrelsens presidium varit informerad om denna uppsägning av 
socialchefen innan beslutet verkställdes?  

Har socialnämnden haft någon dialog med kommundirektören innan beslutet 
verkställdes? 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) lämnar följande svar.  

Måndag 14 mars träffades en överenskommelse mellan kommundirektör, HR-
chef och dåvarande socialchefen Patrik Hedström om avslutning av tjänst med 
omedelbar verkan. Bakgrunden var att man inte hade samma syn på ledarskap och 
hur det ska bedrivas.  

I augusti 2021 genomfördes ett möte mellan kommundirektören, 
kommunstyrelsens och socialberedningens presidier och dåvarande socialchefen. 
Då gavs en redogörelse för det arbete som hade pågått under en längre tid, ett 
förbättringsarbete utifrån att arbeta med delaktighet och samverkan. Därefter 
redovisades vilka åtgärder som planerades i form av handledning och coachning, 
både utifrån socialchefens roll, men även utifrån ledningsgruppen. I början av 
september informerade Annelie Hägg de båda presidierna att insatserna skulle gå i 
gång och att upphandling med mera var genomfört.    

I februari i år, då arbetet hade pågått hela vintern, hölls ett nytt möte. Då 
informerades socialnämndens och kommunstyrelsens presidier om att man inte 
fått de resultat som önskades.  
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Samtalen med socialchefen intensifierades då ytterligare. Samma kväll valde 
socialnämndens presidium att tillkalla sin beredning för att informera om läget.  

Tre veckor senare gavs besked att en överenskommelse om avslutande av tjänst 
hade träffats. Dåvarande socialchefen hade en uppsägningstid om sex månader. 
Överenskommelsen som träffades om avslutande av tjänst, medgav ytterligare tre 
månader med lön.  

Catharina Tingvall har nu utsetts som tillförordnad socialchef, och hon biträds av 
Simon Lennermo, som tillförordnad ekonomichef för sociala sektorn. 

Målsättningen är att arbetet ska fortgå som vanligt, att brukarna ska få den hjälp 
och omsorg som de behöver. En ny socialchef ska rekryteras. I 
rekryteringsprocessen går man igenom vilken profil man vill ha, utifrån chefs- och 
ledarskap. I rekryteringsprocessen kommer flera instanser att vara involverade, 
även utifrån det politiska perspektivet, liksom alltid vid rekrytering av 
sektorschefer.  

Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret, men delegerar till förvaltningen att 
leda och fördela arbetet. Det innebär bland annat att hantera personalfrågor. 
Politiken kan inte ge sig in i enskilda ärenden.  

Annelie Hägg gör bedömningen att både kommunstyrelsens och 
socialberedningens presidier har informerats vid ett flertal tillfällen, när ärendet är 
i det skedet så att politiken ska få information och att informationen varit 
tillräcklig.  

Den bild som målats upp i media är helt felaktig, varför hon helt tar avstånd från 
den.  

Politiken ska arbeta med ”vad-frågorna” och tjänstepersonerna med ”hur-
frågorna”. Det finns alltid en gemensam ”gyllene” zon däremellan, och när 
organisationen klarar att arbeta i dessa tre zoner tillsammans, uppnås goda 
resultat. Då nås målen och tillit och förtroende skapas. Politikens uppgift är att se 
helheten.  
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Kf § 20 Information från hel- och delägda bolag 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande och eller vd i kommunens helägda bolag informerar om 
verksamheten 2021. 

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

Eksjöbostäder AB – 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 § 21 Årsredovisning med revisionsberättelser 
för kommunens hel- och delägda bolag 2021 
Dnr KLK 2022/61 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 
2021, samt    
 
att ge respektive ombud 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), Johan Starck (S), 
Annelie Hägg (C), Ingegerd Axell (S), Annelie Sjöberg (M), Markus Kyllenbeck 
(M), Stellan Johnsson (C), Lea Petersson (MP), Jes Suhr (M), Bo Ljung (KD), Stig 
Axelsson (S), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson (M), Urban Svensson (SD), 
Ami Fagrell (V), Bo Bergvall (S), Lars Ugarph (M), Lennart Gustavsson (S), Erling 
Johansson (C), Christer Ljung (L), och Jan Hall (M),  deltar inte i handläggning 
eller beslut i ärendet på grund av jäv. 

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

Därefter har även koncernredovisning sammanställts för bolagskoncernen.  

Koncernens resultat efter skatt var 28,7 mnkr (-11,7 mnkr) och soliditeten har 
ökat från 24,4 procent 2020 till 26 procent 2021.    

Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-03-15 
Årsredovisning och koncernredovisning för Eksjö Stadshus AB 2021 
Årsredovisning Eksjö Energi AB, Eksjö Energi Elit AB, Eksjö Elnät AB 2021 
Årsredovisning Eksjöbostäder AB 2021 
Årsredovisning Eksjö Kommunfastigheter AB 2021 
Årsredovisning AB Eksjö Industribyggnader 2021 
Årsredovisning Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB 2021 
Årsredovisning MA Industrifastigheter AB 2021 
Revisionens granskningsrapporter för 2021 
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Kf § 22 Ägardirektiv 2023 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Energi AB 
Dnr KLK 2021/294 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta ägardirektiv 2023 för Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
Eksjö Energi AB, AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Stadshus AB. 

Ärendebeskrivning  
Ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen ska årligen fastställas vid 
bolagsstämman. Direktiv med eventuella förändringar redovisas av ägarens 
ombud vid årsstämman.  

Kommunfullmäktige fastställer vilka förändringar som bolagsstämman ska besluta 
om. Ägardirektiven föreläggs respektive bolag på årsstämma 2022-03-29. 

Utifrån den dialog som fördes vid ägarsamråd på Eksjö Stadshus AB:s 
sammanträde 2021-11-09 föreslås inga revideringar av ägardirektiven 2023 för 
Eksjö kommuns helägda bolag. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Eva Ekenberg (MP) att skrivningen i ägardirektiv för Eksjö Energi AB ändras 
till att parkskötseln bedrivs ”enligt miljömässiga mål och inriktningar” och att 
orden ”på ett kostnadseffektivt sätt” stryks.  

Annelie Hägg (C) och Markus Kyllenbeck (M) avslag till Eva Ekenbergs 
ändringsyrkande.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag mot Eva Ekenbergs 
ändringsyrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-02-18 
Ägardirektiv för helägda kommunala bolag 2023 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-01-14 
      

Utdrag:  
Respektive bolag 
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Kf § 23 Bokslut 2021 - överföring av avvikelser i 
driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget 
Dnr KLK 2022/56 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att minska kommunfullmäktiges resultatfond med 43 tkr till 33 tkr,  
 
att minska kommunstyrelsens resultatfond med 55 tkr till 203 tkr,  
 
att öka kommunledningskontorets resultatfond med 71 tkr till 3 621 tkr,   
 
att öka samhällsbyggnadssektorns resultatfond med 711 tkr till 4 694 tkr,   
 
att öka barn- och utbildningssektorns resultatfond med 7 235 tkr till 11 400 tkr,   
 
att sociala sektorns resultatfond lämnas oförändrad, 0 tkr.   
 
att öka tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond med 2 753 tkr till 2 395 tkr, 
 
att öka kommunrevisionens resultatfond med 12 tkr till 75 tkr, 
 
att 2022 tilläggsbudgetera 26 129 tkr av återstående investeringsbudget 2021 med 
fördelning enligt följande:  
Kommunledningskontoret  + 9 060 tkr  
Samhällsbyggnadssektorn  + 4 732 tkr  
Barn- och utbildningssektorn + 1 467 tkr   
Sociala sektorn   + 4 504 tkr  
Tillväxt- och utvecklingssektorn + 6 366 tkr   

Ärendebeskrivning  
Årets resultat för kommunen 2021 är 71,4 mnkr (5,9 procent av skatteintäkter och 
bidrag) mot budgeterat resultat som är 31,4 mnkr (2,7 procent av skatteintäkter 
och bidrag).  

Orsaken till det goda resultatet är främst att skatteintäkterna blev 28,2 mnkr bättre 
än budgeterat. Prognosen för skatteunderlagstillväxten när budgeten fastställdes i 
oktober 2020 var betydligt lägre. Under året har sedan nya prognoser kommit där 
det visat sig att effekterna av pandemin inte påverkat skatteunderlaget som 
befarat, delvis på grund av statliga stödåtgärder som satts in. Även generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning bidrar till ett bättre resultat än 
budgeterat med 9,7 mnkr* 
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• 8,3 mnkr är högre generella statsbidrag 
- varav 2,9 mnkr avser kompensation för förändrad skattebas som sänkt skatt 

för personer över 65 och nedsättning av fastighetsavgift 
- varav 2,1 mnkr är skolmiljarden som intäktsförts inom barn- och 

utbildningssektorn 
• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 
• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 
• 0,2 mnkr är högre kommunal fastighetsavgift 
• -1,1 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag och LSS-utjämning  

* Kommunfullmäktige tog 2021-04-22 beslut om tilläggsbudget till sociala sektorn, barn- och 
utbildningssektorn samt samhällsbyggnadssektorn om totalt 7,8 mnkr, vilket finansierades 
genom ökad budget för generella statsbidrag. Utan den tilläggsbudgeten hade överskottet för 
generella statsbidrag varit högre.  

Totalt är utfallet av verksamheternas nettokostnader mycket nära budgeterat, med 
en positiv avvikelse på 0,6 mnkr eller 0,06 procent av budgeten. Det finns 
variationer i de ingående posterna.  

Negativa avvikelser mot budget finns inom sektorerna med totalt -5,4 mnkr, plus 
en redovisningsmässig justering av klassificering av statsbidrag på -2,1 mnkr samt 
avskrivningar om -3,5 mnkr.  

Detta vägs upp av positiva avvikelser för kapitalkostnader 1,3 mnkr, 
pensionskostnader 2,7 mnkr, outlagda anslag för personal 5,3 mnkr, övriga 
outlagda anslag under kommunstyrelsen 1,3 mnkr (varav oförutsett 0,1 mnkr, 
integration 0,3 mnkr, utveckling 0,5 mnkr samt projekt försörjningsstöd 0,4 mnkr) 
samt övrig avvikelse på finansen om 1 mnkr.   

Sammantaget är alltså verksamhetens nettokostnad en positiv avvikelse mot 
budget med 0,6 mnkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning avviker positivt mot budget med tillsammans 
37,9 mnkr, vilket beskrivits ovan. Tillsammans med en positiv avvikelse på 
finansnettot med 1,4 mnkr, blir avvikelsen från budgeterat årets resultat 39,9 
mnkr. 

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. 

  

17



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

I huvudsak är 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% 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 undantag 
föreslaget för justering av utlåning av personal från tillväxt- och 
utvecklingssektorn till barn- och utbildningssektorn. Under pandemin har 
personal från tillväxt- och utvecklingssektorn förstärkt som extra personal, utöver 
ordinarie personal, inom sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn. 
Kostnaden för det har belastat den sektor som lånat in extrapersonal, vilket inte 
budgeterats för. Samtidigt har tillväxt- och utvecklingssektorn därmed fått lägre 
kostnader för den personal som budgeterats i sektorn. Inom sociala sektorn är det 
mindre belopp som man valt att inte ta med i förslaget. Förslaget är att barn- och 
utbildningssektorns resultatfond ökar med 483 tkr och tillväxt- och 
utvecklingssektorns resultatfond minskar med lika mycket.   

När det gäller undantag för underskott där medel tillskjutits till budget 2022, har 
förslag för sociala sektorns verksamheter inom försörjningsstöd och placeringar 
beaktats.  

För revisionen har förslag till resultathantering behandlats av 
kommunfullmäktiges presidium, som föreslår fullmäktige att överföra 12 tkr till 
resultatfond. 

Kommunfullmäktige 

Budgetunderskott: 43 tkr 

Inget förslag från verksamheten. 

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

att minska kommunfullmäktiges resultatfond med 43 tkr till 33 tkr, 
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Kommunstyrelsen inklusive beredningar och nämnder 
Budgetunderskott: 55 tkr 

Inget förslag från verksamheten. 

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

att minska kommunstyrelsens resultatfond med 55 tkr till 203 tkr, 

Kommunledningskontoret 

Budgetöverskott: 2 439 tkr 

Kommunledningskontoret föreslår att resultatet som förs över till resultatfond 
minskas med 2 368 tkr då kommunledningskontoret maximalt får ha 3 621 tkr i 
resultatfond (5 procent av bruttobudgeten). Nettoöverföringen blir då 71 tkr. 

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

att öka kommunledningskontorets resultatfond med 71 tkr till 3 621 tkr, 

Samhällsbyggnadssektorn 

Budgetöverskott: 711 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att resultatet om 711 tkr förs över till sektorns 
resultatfond, varav skogens del efter överföring utgör 4 034 tkr.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår detsamma med hänvisning till 
1.4 att skogens ackumulerade överskott ska utgöra undantag för sektorns 
maximala resultatfond: 

att öka samhällsbyggnadssektorns resultatfond med 711 tkr till 4 694 tkr, 

Barn- och utbildningssektorn 

Budgetöverskott: 6 752 tkr 

Barn- och utbildningssektorn föreslår att överskottet om 6 752 tkr samt 483 tkr 
för kostnader för inlånad extrapersonal från tillväxt- och utvecklingssektorn med 
anledningen av pandemin förs över till resultatfond. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår desamma, för överskottets del 
med hänvisning till huvudregeln 1.2 att överskott förs över, samt för 483 tkr med 
hänvisning till undantag för inlånad personal som haft ordinarie budget i tillväxt- 
och utvecklingssektorn men tjänstgjort och kostnadsförts inom barn- och 
utbildningssektorn. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår 

att öka barn- och utbildningssektorns resultatfond med 7 235 tkr till 11 400 tkr, 
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Sociala sektorn 

Budgetunderskott: -21 237 tkr 

Sociala sektorn föreslår att från resultatet om -21 237 tkr skrivs kostnader om 
33 903 tkr av, vilket motsvarar underskottet inom verksamheterna 
försörjningsstöd och externa placeringar och resultatfonden ska tillföras  
12 666 tkr.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår, med hänvisning till huvudregeln 
1.2, att resultatet förs till resultatfond. Med hänvisning till 1.3 där hänsyn kan tas 
till beslut i som fattats i kommande budgetar, föreslås 21 237 tkr av underskottet 
täckas och inte föras över till resultatfond.  

I 2022-års budget har medel tillförts för försörjningsstöd och placeringar med 
15 000 tkr. Då en avtrappning av tillskjutna medel i budget för 2023 och 2024 
görs, kan avsikten ses som att ett större belopp kan täckas 2021 än vad som 
tillfördes 2022. Då det är sektorernas totala resultat som enligt huvudregeln förs 
över, kan olika verksamheter inom sektorerna göra överskott som får täcka andras 
underskott. Förslaget är därför att på grund av tillskjutna medel i budget från 2022 
och framåt för verksamheterna försörjningsstöd och placeringar, täcka 21 237 tkr 
av sektorns underskott. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår: 

att sociala sektorns resultatfond lämnas oförändrad, 0 tkr. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Budgetöverskott: 3 236 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår att överskottet om 3 236 tkr förs över till 
resultatfond. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår med hänvisning till huvudregeln 
1.2, att överskott förs över samt att överföringen minskas med 483 tkr med 
hänvisning till undantag för inlånad personal som haft ordinarie budget i tillväxt- 
och utvecklingssektorn men tjänstgjort och kostnadsförts inom barn- och 
utbildningssektorn. 

Totalt föreslår Ekonomi och upphandlingsavdelningen: 

att öka tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond med 2 753 tkr till 2 395 tkr, 
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Årets resultat – investering 

Att disponera för investeringar för sektorerna 2021 fanns fastställd budget från 
kommunfullmäktige 35,8 mnkr, samt tilläggsbudget från tidigare överskott 30,8 
mnkr, totalt 66,6 mnkr. Under året har sektorerna använt totalt 44,2 mnkr. 
Återstående anslag av budget 2021 är 22,4 mnkr. 

Som investeringar räknas redovisningsmässigt också nytecknade leasingkontrakt 
för fordon som hanteras som finansiell leasing, vilka uppgått till 5,4 mnkr 2021.  
De innebär dock inte en likvidmässig investering (löpande leasingavgifter betalas), 
och räknas inte in i sektorernas budget eller förslag till överföring till 2022. 

Sociala sektorn begär inte överföring av hela överskottet, 0,3 mnkr bedöms inte 
behöva överföras. Samhällsbyggnadssektorn begär överföring av överskottet plus 
4 mnkr för markförvärv av Nifsarp 1:30 som kommunfullmäktige 2021-05-27 
beslutat finansiera utanför sektorns investeringsbudget. Övriga sektorer begär 
överföring till 2022 av kvarvarande budgetanslag då behovet kvarstår, men inte 
kunnat eller hunnit genomföras under 2021.  

Ekonomiavdelningens förslag: 

att 2022 tilläggsbudgetera 26 129 tkr av återstående investeringsbudget 2021 med 
fördelning enligt följande: 

Kommunledningskontoret  + 9 060 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn  + 4 732 tkr 

Barn- och utbildningssektorn  + 1 467 tkr  

Sociala sektorn   + 4 504 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn  + 6 366 tkr 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 
Ledningsutskottets beslut 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-02-14 
Regler för resultatöverföring mellan åren från och med bokslut 2020 
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Kf § 24 Resultatutredning med förslag till 
avsättning till resultatutjämningsreserv 
Dnr KLK 2022/47 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att av resultatet 2021 avsätta 1,3 mnkr till resultatutjämningsreserv.  

Ärendebeskrivning  
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning, 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 § kommunallagen, KL. I balanskravsutredningen redovisas också avsättning till 
resultatutjämningsreserv (RUR), som är en frivillig hantering i kommunen. 

Sedan det blev möjligt 2013 tillämpar Eksjö kommun avsättning till 
resultatutjämningsreserv (RUR). Resultatutjämningsreserven är en del av 
kommunens eget kapital och består av överskott som öronmärks för att om 
kommunen i framtiden får negativt resultat i lågkonjunktur eller vid en 
befolkningsminskning, behöver det negativa underskottet som motsvarar 
ackumulerad RUR inte återställas genom framtida överskott, utan har redan 
upparbetats. 

2013–2016 samt 2020 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av 
överskott och den totala avsättningen till resultatutjämningsreserven uppgår nu till 
23,1 mnkr, vilket efter bokslut 2020 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 kriteriet för lågkonjunktur 
eller befolkningsminskning inte uppfylldes. 

2019 användes hela det positiva balanskravresultatet till återställande av tidigare 
års negativa balanskravsresultat och ingen avsättning till resultatutjämningsreserv 
skedde. 
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Resultatutredningarna 2019–2021 i mnkr: 

2021 2020 2019 
Årets resultat 71,4 47,9 23,2 
Avstämning balanskrav: 
Reavinster avyttring anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 71,4 

-0,3 
47,7 23,2 

Medel till resultatutjämningsreserv -1,3 -3,9 0,0 
Balanskravsresultat 70,1 43,7 23,2 

Ackumulerad RUR -24,4 -23,1 -19,2
Max RUR (2% av skatteintäkter och bidrag) -24,4 -23,1 -21,7

Soliditeten per 2021-12-31 inklusive pensionsskuldsförpliktelser är positiv, vilket 
innebär att resultat över 1 procent av skatter och bidrag kan avsättas till RUR.  

Kommunfullmäktiges regler för RUR innebär att RUR får vara maximalt vara 2 
procent av skatter och bidrag, vilket är 24,2 mnkr 2021 och innebär att maximalt 
1,3 mnkr kan avsättas till RUR, vilket föreslås. 

1% av skatter och bidrag:  12,2 mnkr 
Resultat över 1% 59,2 mnkr 
Möjlig avsättning till RUR 1,3 mnkr (med begränsningen max 2% av 

skatteintäkter och statsbidrag i RUR) 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 
Ledningsutskottets beslut 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-02-15 
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Kf § 25 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025  - 
budgetdirektiv 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta direktiv för budget 2023-2024 och verksamhetsplan 2025. 

Ärendebeskrivning  
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2023-2025 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 en 
treårsperiod ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen har förutom 
vision och kommunprogram varit löpande omvärldsbevakning. 

Politisk viljeinriktning 2023–2025  
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. Befolkningsutvecklingen ska stärkas. 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: 

• Integration 
• Bostäder 
• Digitalisering 
• Kompetensförsörjning 

 
Alla barn och unga ska ges goda möjligheter att utvecklas i kommunen. 
Förutsättningar för det är bland annat god skolgång och en meningsfull fritid.  

Sysselsättning genom utbildning, praktik och arbete skapar ett inkluderande 
samhälle. 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. 
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En utvecklad besöksnäring och fungerande kultur- och föreningsliv utgör en 
viktig potential för hela kommunen. 

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande hållbarhetsarbete. 
För att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer, 
utifrån målsättning i vision och kommunprogram och med fokus på individen, 
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 2023–2025 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:  
integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, prioritera 
följande: 
- 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 i privat och offentlig 

verksamhet.  
 

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 2023-2025 ska 
tillsammans med budgeten 2022 och bokslut 2016-2025 vara i snitt minst 
1,8 procent. 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2016-2025 vara självfinansierade. 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen 
avsättas 2023-2025. 

- Tidigare har målsättningen för kommunens soliditet varit 65 procent och 
koncernens soliditet varit 40 procent. På grund av ändrade 
redovisningsprinciper kommer soliditetsmålen behöva fastställas senare.  
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Uppdrag 

Ett fortsatt fokus på verksamheternas budgetföljsamhet behövs för att klara de 
finansiella målen framgent. 

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

Sektorernas ramar för 2023 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2021. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna ändrats 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 2024 ska alltså kunna fastställs av kommunfullmäktige i 
oktober 2022. 

Annelie Hägg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Ledningsutskottets beslut 2022-02-09 
Skrivelse från Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M) och Sebastian Hörlin (S) 
2022-02-01 
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Kf § 26 Revisionens granskning av elevers 
förutsättningar 
Dnr KLK 2021/320 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Ernst & Young 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 bedömningen att det finns 
brister i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens styrning av 
skolan beträffande arbetet med elevers förutsättningar. 
Exempel på brister som noterades i granskningen: 

• Saknas dokumenterad resursfördelningsmodell som är förankrad 
och beslutad på politisk nivå. 

• Otydlig ansvarsfördelning vad gäller verksamhetsansvaret 
mellan barn- och utbildningsnämnden och kommun-
styrelsen. 

• Ytterst få beslutspunkter som avser grundskolan i kommunstyrelsens 
protokoll. 

• Centrala barn och elevhälsans uppdrag är inte tydliggjort för samtliga 
skolor och att det därför finns en oklarhet i hur ansökan och beviljande 
om plats sker i den kommungemensamma särskilda 
undervisningsgruppen (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. 
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Kommunrevisionen lämnar följande rekommendationer: 
(Barn- och utbildningssektorns svar efter respektive punkt). 

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

Den resursfördelningsmodell som används som underlag för att fördela 
grundskolans budget till de olika skolenheterna kommer att redovisas och 
förankras för att sedan beslutas på politisk nivå. 

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

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för myndighetsutövning enligt 
nämndens reglemente. Barn- och utbildningsberedningen ansvarar för att 
bereda ärenden till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningssektorn 
informerar om, och skriver fram ärenden som beskriver skolornas arbete med 
elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter, till barn- och 
utbildningsberedningen som i sin tur föreslår beslut till kommunstyrelsen. 
Ansvarsfördelningen präglas av ett nära samarbete mellan kommunstyrelsen 
och barn- och utbildningsberedningen.  

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

Centrala elevhälsan och grundskolans ledningsgrupp hade under hösten 
2021 en dialog om lokal och central elevhälsa samt hur vi på bästa sätt 
använder resurserna för att gemensamt ge eleverna rätt förutsättningar att 
nå målen. Utifrån dialogen och de gruppdiskussioner som hölls under 
mötet, togs ett dokument fram som förtydligar centrala elevhälsoteamets 
vision, men även uppdraget för den centrala elevhälsan i förhållande till 
och i samverkan med den lokala elevhälsan. Dokumentet presenterades för 
grundskolans ledningsgrupp. 

Under vårterminen 2022 beslutas hur centrala elevhälsans uppdrag bäst 
kommuniceras i verksamheten. Förslagsvis är det elevhälsochefen i dialog 
med grundskolechef och rektorerna i grundskolan som kommunicerar och 
beslutar var dokumentet publiceras.  
 
En del i dialogen under hösten resulterade också i en gemensam 
överenskommelse om att elevhälsochef regelbundet deltar i grundskolans 
ledningsgrupp, och grundskolechef regelbundet deltar i centrala elevhälsans 
fördelningsmöten, för att ha en öppen kommunikation och dialog om 
gemensamma frågor. 

• 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. 
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Arbetet med att tydliggöra hur placeringen i den kommungemensamma 
särskilda undervisningsgruppen sker, är påbörjad av biträdande rektor och 
speciallärare på Hunsnässkolan. Ett utkast presenterades och diskuterades i 
grundskolans ledningsgrupp den 19 januari 2022. Målsättningen är att beslut ska 
fattas av grundskolans ledningsgrupp innan vårterminens slut 2022. 
 
I utkastet skisseras den tänkta arbetsgången inför placering så här:  

En elev skrivs in på Hunsnässkolan då alla andra alternativa lärmiljöer har testats. I den 
ordinarie skolmiljön har följande steg tagits: 

1. Eleven har undervisats i ordinarie klass, ledning och stimulans 
2. Det har uppmärksammats att eleven inte uppnår kunskapskraven med den ordinarie 

undervisningen. Elevens behov av stöd tillgodoses genom extra anpassningar. 
3. Stödet är inte tillräckligt. En utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd 

görs. Ett åtgärdsprogram upprättas om eleven är i behov av ett särskilt stöd. 
4. Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. 
5. Trots att åtgärdsprogrammet genomförts, följts upp och reviderats några gånger når 

eleven fortfarande inte kunskapskraven. En ansökan om stöd från CET kan då göras 
genom särskild ansökningsblankett via e-tjänst. 

6. Om rektor för eleven på hemskolan efter samråd med den lokala elevhälsan och CET 
kommer fram till att elevens behov bäst tillgodoses i en särskild undervisningsgrupp, tas 
kontakt med biträdande rektor för Hunsnässkolan.  
 

I arbetet blir kontinuerliga uppföljningar med hemskolan ett viktigt led i elevens 
återskolningsprocess. På respektive skola och gemensamt i ledningsgruppen 
kommer samtal att föras kring hur vi säkerställer att elever med likartade behov 
har tillgång till en likvärdig lösning. 

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

Under vårterminen 2022 implementeras Haldor som system i grundskolan. 
I systemet kan pedagoger och specialpedagoger dokumentera extra 
anpassningar och upprätta åtgärdsprogram. Tisdag 22 mars kommer 
specialpedagoger från centrala elevhälsan i Nässjö presentera sitt arbete i 
Haldor för kommunens specialpedagogiska nätverk.  Det är ett nätverk där 
specialpedagoger och speciallärare regelbundet träffas och lyfter 
gemensamma frågor under ledning av centrala elevhälsans 
specialpedagoger.  

Till läsåret 2022/2023 byter elevhälsan verksamhetssystem till Prorenata. I 
samband med bytet kommer rektorer, specialpedagoger och speciallärare få 
tillgång till verksamhetssystemet för att på ett rättssäkert sätt arbeta med 
den myndighetsutövning som särskilt stöd och åtgärdsprogram innebär. 
Som en del i implementeringsarbetet av nytt verksamhetssystem kommer 
arbetsgrupper med representanter från elevhälsans olika professioner bildas 
för att se över processer, behov och struktur i det nya systemet.  
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Alla användare kommer utbildas och gemensamma rutiner för 
dokumentation kommer att tas fram. Arbetet innebär en likvärdig hantering 
i utredning av elevers behov av särskilt stöd samt upprättande och 
utvärdering av åtgärdsprogram. Specialpedagog från centrala elevhälsan 
kommer ingå i den lokala arbetsgruppen. 

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

I samband med införande av nytt verksamhetssystem kommer nya mallar och 
rutiner tas fram för att ligga till grund för arbetet med särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Som en del i det arbetet uppdras åt specialpedagoger i centrala 
elevhälsan att i samverkan med kommunens specialpedagogiska nätverk 
säkerställa elevers delaktighet samt dokumentationen kring elevers deltagande i 
samband med upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram.  

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

Skolorna upprättar verksamhetsplaner som innefattar de kommunala målen 
utan att ge avkall på de mål i styrdokumenten som verksamheten har att 
följa. En förändring av det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats där 
fokus ligger såväl på verksamhetens, som på de enskilda skolenheternas 
analyser. Analyserna innehåller vad i verksamheten som påverkar och 
orsakar resultaten och måluppfyllelsen, kopplat till de nationella målen. 
Utifrån analyserna planeras för åtgärder på klassrums-, skol- och 
verksamhetsnivå i syfte att ständigt förbättra undervisningen för en ökad 
måluppfyllelse.  
 

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

 
En analys av resultatet i skolenkäten som genomfördes under senare delen av 
höstterminen 2021 kring elevernas lust att lära och deras upplevda möjlighet att 
påverka, påbörjades i grundskolans ledningsgrupp den 19 januari. De inledande 
samtalen gav upphov till flera frågeställningar som ledningsgruppen kommer att 
arbeta vidare med under vårterminen. Arbetet kommer också att kunna kopplas 
till skolornas utvecklingsarbeten kring tillgängliga lärmiljöer med fokus på bland 
annat relationellt ledarskap och kooperativt lärande.  
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2022-01-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14 
Granskningsrapport 2021-12-02 
Revisionsskrivelse 2021-12-02  
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Kf § 27 Tillsammans möter vi framtidens behov 
inom området främjande, stöd, omsorg och vård 
2021-2030 
Dnr KLK 2022/42 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta det länsgemensamma dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030”. 

Ärendebeskrivning  
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) har 
överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande. Dessa tillsammans 
med Strategi för hälsa, En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
och Kraftsamling för psykisk hälsa, är uppdrag som tillsammans ska samordna 
aktörer för ett mer hälsofrämjande samhälle. Genom riksdagsbeslut i november 
2020 gäller Nationellt primärvårdsuppdrag från den 1 juli 2021. Sveriges Regioner 
och Kommuner (SKR) har gemensamt uppdrag genom överenskommelse mellan 
staten och SKR, att samordna utvecklingen och arbeta gemensamt enligt den 
nationellt antagna färdplanen för Nära vård. Den nationella tidplanen sträcker sig i 
nuläget till 2027. Varje region har ansvar att tillsammans med kommunerna 
samordna utvecklingen och arbeta i de organisatoriska mellanrum som en sådan 
systemansats innebär. 

Företrädare för länets 13 kommuner har tillsammans, genom forum som 
samordnas på kommunal utveckling, arbetat fram vad den gemensamma 
målbilden innebär för kommunuppdraget. Ansvar för helhet och delar finns i flera 
nämnder och förvaltningar samt gemensamt med Region Jönköpings län och 
andra aktörer. 

Dokumentet Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, 
hälsa, stöd, omsorg och vård 2021–2030, skapar gemensam plattform för 
kommunerna i länets fortsatta arbete och förutsättningar för samsyn på uppdraget 
för en samordnad utveckling. Dokumentet formulerar organisation för 
genomförande och länets kommuner föreslås fyra gemensamma strategier och 
utvecklingsområden utifrån målbilden.  

I förstärkt samverkan med invånarens behov i fokus riktas insatser inom 
främjande arbete, stärka hälsa och det förebyggande arbetet, tidiga och 
samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. Strategierna förenar den beslutade 
målbilden och utveckling mot god och nära vård med de kommungemensamma 
beslutade fokusområdena ekonomisk effektivitet, kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling samt nya arbetssätt för att klara välfärdsutmaningen.  
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Genom samverkan och samordnad utveckling kan länets kommuner stärka 
varandra, få stöd till sin lokala arena och få en effektivare resursanvändning.  

Annelie Hägg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Socialberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2022-02-01 
Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, 
omsorg och vård 2021–2030, från Kommunal utveckling Jönköpings län  
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
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Kf § 28 Kostnadsfria och säkra mensskydd till 
elever och anställda i Eksjö kommun - motion 
Dnr KLK 2021/240 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse motionen besvarad. 
 
Lea Petersson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet genom Lea Petersson framför i motion 2021-09-15 följande. 

Hälften av Eksjö kommuns befolkning lägger tusentals kronor per år på 
mensskydd. Det är en kostnad som inte går att välja bort och som de allra flesta 
flickor och kvinnor behöver.  

Miljöpartiet tycker att det är viktigt att kvinnors hälsa prioriteras upp, eftersom vi 
generellt sett har långt kvar innan vi uppnått en jämställd hälsa i Sverige. 
Undersökningar visar att mens, och hur vi hanterar frågor kring mens, har stor 
betydelse för flickors och kvinnors hälsa och/eller ohälsa. Det är en viktig 
jämställdhetsfråga, men det är också viktigt att bryta tabun kring frågor om mens. 
Därför måste frågan om såväl mens som sex lyftas i skolan bland både killar och 
tjejer.  

Allt fler inser betydelsen av att menstruerande personer har tillgång till 
kostnadsfria, säkra och effektiva mensskydd. I England och Skottland ges 
skolelever och befolkning tillgång till gratis mensskydd. Här i Sverige har bland 
annat Försvarsmakten och flera företag infört gratis mensskydd.  

Undersökningar visar att brist på fungerande mensskydd gör att många kvinnor 
och unga flickor stannar hemma från arbete och skola när de har mens. Det 
innebär att de som redan har en svag ekonomi blir än mer utsatta när lön eller 
studiestöd minskas på grund av frånvaro. Ännu allvarligare kan det bli när elever 
väljer att utebli från lektioner och andra aktiviteter, med risk för missad kunskap 
eller sämre fysisk och psykisk hälsa. Därför behövs det ”säkra toaletter” med 
tillgång till information och gratis mensskydd på kommunens alla skolor och 
fritids. Alla människor är skapade olika och är olika känsliga. Därför är det viktigt 
att till exempel skolsköterskan kan tillhandahålla och ge information om olika 
sorters mensskydd (bindor, tamponger, menskopp, textilbindor och så vidare). 

Eftersom kommunen också har ett arbetsgivaransvar och har många anställda 
kvinnor i traditionella låglöneyrken, anser Miljöpartiet att även kommunanställda 
bör få tillgång till kostnadsfria mensskydd. 
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Miljöpartiet i Eksjö kommun vill  

o att Eksjö kommun utreder kostnaden att införa kostnadsfria mensskydd 
till elever i kommunens grund- och gymnasieskolor samt till 
kommunanställda, och 

o att frågan därefter tas upp om att införa kostnadsfria mensskydd för dels 
elever inom grundskolan, gymnasieskolan och fritids, dels för 
kommunanställda.   

Utredningen har tittat på olika alternativ på marknaden som tillhandahåller olika 
lösningar för distribution av kostnadsfria mensskydd till elever och medarbetare. 
De vanligaste alternativen är en förpackning som fylls med olika styckförpackade 
mensskydd men där tillgången är obegränsad. Aspekter som hygien och minsta 
möjliga spill kan inte säkerställas i verksamheter där många personer använder 
samma hygienutrymme.  

Det andra tillgängliga alternativet är en låst dispenser som tillhandahåller ett 
mensskydd åt gången och därmed gör alternativet både hygieniskt och minskar 
risken för olämpligt användande. Dispensern är tidsinställd så att nästa 
intimprodukt inte lämnas ut förrän efter ett förutbestämt antal minuter vilket 
också minskar risken för svinn.  

Att erbjuda kostnadsfria mensskydd till medarbetare och elever bör kunna ske på 
samma sätt som kommunen tillhandahåller toalettpapper, tvål och 
handtorkpapper genom att mensskydd fylls på vid behov i samband med 
lokalvård. 

Utifrån tillgänglig kunskap och erfarenhet från andra kommuner som 
tillhandahåller kostnadsfria mensskydd, samt med beaktande av olika faktorer 
gällande tillgänglighet, trygghet, hygien och miljö, föreslår utredningen en lösning 
där mensskydd distribueras med hjälp av en låst dispenser. Då det är svårt att i 
förväg se vilka effekter en sådan insats som att erbjuda kostnadsfria mensskydd 
för elever och medarbetare skulle ha, är ett förslag att genomföra ett begränsat 
pilotprojekt och sedan utvärdera projektet cirka ett år efter genomförande.  

Ett pilotprojekt skulle ge bra beslutsunderlag för bredare implementering på sikt. 
Det skulle exempelvis kunna genomföras på en skolenhet, samt på tre 
kvinnodominerade arbetsplatser inom olika verksamheter: Eksjö gymnasium, 
Bullerbyns förskola i Mariannelund, Solgårdens särskilda boende i Ingatorp samt 
Hemtjänstens hus i Eksjö. En utvärdering kan genomföras av HR-avdelningen i 
samarbete med ledning för kommunens äldreomsorg och elevhälsa. Ett sådant 
projekt skulle omfatta cirka 280 kvinnliga gymnasieelever samt 134 kvinnliga 
medarbetare. 

Efter utvärdering kan en kostnadsberäkning göras utifrån faktisk åtgång, som 
underlag för beslut om implementering på samtliga skolenheter och arbetsplatser. 

Att genomföra pilotprojektet under ett år skulle kosta totalt 62 300 kronor 
inklusive mensskyddsautomat och förbrukningsmaterial.  
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Barn- och utbildningsberedningen ställer sig bakom förslaget med tillägg om att 
kommunens två högstadieskolor prioriteras vid ett mer omfattande införande av 
kostnadsfria mensskydd efter pilotprojektets utvärdering. 
 
Tomas Erazim (M), Bo-Kenneth Knutsson (C), Sven-Olov Lindahl (L), 
Johan Ragnarsson (V), Bertil Granman (S) och Stellan Johnsson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-16, 2022-03-01 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-02-09 
Komplettering till kommunstyrelsen 2022-03-01 
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, och Malin Claesson, HR-
chef, 2022-01-31 
Motion från Miljöpartiet genom Lea Petersson, 2021-09-15  
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen  
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Kf § 29 Gratis mensskydd på alla skolor - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/274 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ellen Hedtjärn framför i medborgarförslag 2021-10-21 följande. 

Eksjö kommun borde införa gratis mensskydd på alla skolor! Mens är en helt 
naturlig sak som kvinnor i hela världen går igenom. Förslagsställaren tycker inte 
att kvinnor ska behöva betala för ett problem som de inte har valt. Många kvinnor 
lider under sin menstruation på grund av stort flöde, mensvärk och otroligt dyra 
produkter som är ett MÅSTE. En flicka kan få sin första mens i skolan och 
behöver skydd, men kanske inte vågar fråga, då kan det redan finnas på toaletten. 

Alla familjer har inte heller råd att betala för produkterna, vissa tjejer får betala 
själva. Ett paket med tamponger (16 styck) kostar 30 kronor (kr) och det räcker 
olika långt. Ett exempel: en kvinna använder minst två paket per menscykel, vilket 
blir 60 kr. 720 kr per år är pengar som endast kvinnor får betala just för att de är 
kvinnor. 

När förslagsställaren tog upp frågan med skolchefen, gavs svaret att det kommer 
vara yngre killar som spolar ner tampongerna i toaletten och då blir det stopp 
vilket kostar massa pengar för skolchefen. 

Det svaret fick Ellen Hedtjärn att känna att kvinnor ännu en gång begränsas av 
näbben i vår omgivning. 

Förslagsställaren rekommenderar att så kallade redlockers kan sättas upp i 
skolorna. Det är från början en idé från ett UF-företag (Ung Företagsamhet) som 
senare blev ett företag, som skapar skåp med tamponger i. Det kostar 350 kr i 
månaden per skåp. Dessutom blir det bra marknadsföring för kommunen, som 
samtidigt blir en förebild för andra kommuner. 

Medborgarförslaget har behandlats tillsammans med Miljöpartiets motion om att 
utreda kostnaden att införa kostnadsfria mensskydd. 

Ett pilotprojekt som omfattar totalt 280 kvinnliga gymnasieelever samt 134 
kvinnliga medarbetare 280 kvinnor ska genomföras på en skolenhet, samt på tre 
kvinnodominerade arbetsplatser inom olika kommunala verksamheter. En 
utvärdering kan genomföras av HR-avdelningen i samarbete med ledning för 
kommunens äldreomsorg och elevhälsa.   
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Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2022 att tillhandahålla kostnadsfria 
mensskydd på toaletter avsedda för elever på Eksjö gymnasium som ett 
pilotprojekt, att avsätta medel från kommunstyrelsen oförutsett för 2022, samt 
att ett kalenderår efter införandet utvärdera faktiska kostnader och, vid eventuellt 
beslut om fortsatt implementering, ta fram ett budgetunderlag baserat på faktisk 
förbrukning inför kommande budgetår.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 2022-03-01 
Komplettering till kommunstyrelsen 2022-02-25 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse från Kajsa Hansdotter, elevhälsochef, 2022-02-01 
Medborgarförslag från Ellen Hedtjärn 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Ellen Hedtjärn 
Barn- och utbildningsberedningen 
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Kf § 30 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/55 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

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 inte störa närliggande verksamheter eller 
hushåll. Förslagsställaren har själv en schäfervalp via Försvarsmakten och hade 
verkligen uppskattat ett inhägnat område där man kan träna i lugn och ro 
tillsammans med andra utan risk för störande moment (exempelvis cyklister, 
bilister med flera). Förslagsställaren menar att det hade kunnat minska antal 
hundar på stan eller liknande ställen där man kanske inte uppskattar lösdrivande 
hundar. Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2022-02-04, 
framgår bland annat följande: Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har 
behandlats tidigare. Kommunfullmäktige beslutade 2012, 2013, 2015, 2019 samt 
2020-10-22 att avslå medborgarförslag om att i kommunens regi anlägga 
hundrastgård.  

Anledningar som angavs var bland annat att grannar motsatte sig en hundrastgård, 
samt att alternativen bedömdes bli för kostsamma. Vidare finns goda möjligheter 
att vistas i skog och natur i direkt anslutning till tätorten.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att återremittera aktuellt ärende och ge 
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att förtydliga kostnader för drift samt att 
utreda alternativa driftformer. Utredningen har därefter kompletterats i avsnitten 
avseende investeringskostnader och driftkostnader och ett nytt avsnitt gällande 
möjligheten till alternativa driftformer, har tillkommit. Erfarenheter från andra 
kommuner har inhämtats och intresseförfrågan till föreningar har genomförts. 

Syftet med en hundrastgård är primärt att skapa en social mötesplats och därför 
har centrala lokaliseringar bedömts som bäst lämpade. Platserna som anses 
möjliga ligger i även i anslutning till naturliga promenadstråk i staden. Vidare har 
platserna bedömts utifrån störningsrisk och placering bör inte ske i direkt 
anslutning till bostäder. Möjliga platser skulle kunna vara Vildparken, Sjöängen, 
Bryggeritomten, Vattenledningsparken, Storegårds-området och i Bykvarn. 
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Kostnaden för att anlägga en hundrastgård är givetvis direkt kopplat till storlek 
och innehåll. Den enskilt största delen är avgränsning som lämpligen görs med 
någon form av staket.  Utformningen bör göras varsamt utifrån var den 
lokaliseras. Belysning, papperskorgar, latrintunna, bänkar, eventuella tillbehör för 
hundarnas skull, samt eventuellt vattentillgång, bör finnas för att hundrastgården 
ska fungera väl och vara inbjudande.  

Oavsett investeringskostnaden är det sannolikt bättre att satsa på en ordentlig och 
genomtänkt anläggning som är väl anpassad till nuvarande förutsättningar, för att 
kunna ta hand om och sköta området rationellt.  

Kostnaden för en hundrastgård inom ett område där markmaterialet inte behöver 
ändras, inramad med staket, någon parkbänk, papperskorg och latrintunna samt 
kompletterande belysning bedöms uppgå till cirka 100 tkr. I det fall underlaget 
behöver ändras tillkommer kostnader för material och anläggande. Övriga tillägg 
har inte tagits med i detta läge. 
 
Kostnaden för byggandet av en hundrastgård bedöms kunna inrymmas i 
investeringsbudgeten 2023 vid omprioritering av åtgärder alternativt tillägg till 
investeringsbudgeten.  

Driftkostnaderna består i skötsel av gräsyta, trimning vid staket, sop- och 
latrintömning med mera. Behov av reparationer beroende på skadegörelse eller 
långsiktigt slitage beror givetvis på hur väl användarna och andra tar hand om 
området och följer uppsatta förhållningsregler.  

Med hänvisning till erfarenheter från andra kommuner ligger driftkostnaden 
sannolikt i paritet med andra kommuners kostnader, det vill säga mellan 5–25 tkr 
per år med reservation för oförutsedda kostnader.  

Med alternativa driftsformer avses samverkan med andra aktörer. I Eksjös fall har 
samverkan med föreningar setts som en möjlig väg. I november skickades därför 
en intresseförfrågan ut till tio olika föreningar som ansetts kunna vara intresserade 
och ha förutsättningar för ett löpande samarbete kring skötsel och/eller tillsyn av 
en framtida hundrastgård. Endast en förening meddelade att styrelsen skulle titta 
på frågan. Ingen återkoppling har därefter mottagits.  

I andra kommuner har byggandet av hundrastgårdar inte begränsats av 
möjligheten till samarbete med annan part, utan har snarare setts som en positiv 
möjlighet som till viss del förbättrar kvalité, tillsyn och ekonomi om än marginellt. 
Skulle en hundrastgård eller flera uppföras i Eksjö kommun görs bedömningen att 
kommunen ska ha samma öppna förhållningsätt och ständigt välkomna samarbete 
och samverkan med föreningar och andra aktörer, när så är möjligt.  

Nuvarande driftorganisation har idag uppenbara utmaningar att utifrån nuvarande 
tilldelade resurser utföra de ordinarie uppgifterna i kommunens orter. Att lägga till 
ytterligare åtaganden riskerar att påverka den allmänna skötseln ytterligare.  

Eksjö kommun bör fokusera på åtgärder som i första hand minskar 
skötselåtagandena alternativt tilldelas ytterligare resurser så att det grundläggande 
skötselbehovet uppfylls, innan denna typ av trevnadstillägg övervägs.  
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I andra kommuner som infört hundrastgårdar har en anläggning följts av flera. 
Det är därför rimligt att ta i beaktan att önskemål och synpunkter om fler 
hundrastgårdar på fler orter och i fler stadsdelar inte är orealistiskt. Skapas 
förutsättningar ekonomiskt, alternativt om uppdrag om omprioritering ges, är det 
fullt realistiskt att på lämplig plats anordna en hundrastgård i Eksjö. 

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Johan Ragnarsson (V) med bifall av Bo-Kenneth Knutsson (C), Lea 
Petersson (MP), Christer Ljung (L), Ami Fagrell (V) avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut till förmån för förslagsställarens 
medborgarförslag och att ärendet hänskjuts till budgetberedningen.  

Markus Kyllenbeck (M), Mattias Ingeson (KD), Bertil Granman (S), 
Annelie Hägg (C) och Ulf Svensson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Johan 
Ragnarssons med fleras yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, 2021-08-31, 2022-03-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-07,  
2022-02-04  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag 2021-02-17 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Kf § 31 Förbättrade åtgärder på träspångar i nära 
anslutning till Höglandsleden i Kaffekullen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/181 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Simone Englund framför i medborgarförslag 2021-06-11 följande.  

Från Kaffekullen i Eksjö finns det i dagsläget gamla trasiga spänger över en lite 
våtare mark mellan Kaffekullen och Höglandsleden. 

Förslaget innefattar upprustning av dessa spångar vilket skulle öka tillgängligheten 
till Höglandsleden och naturen, för invånarna i Kaffekullen och allmänheten i 
stort. 

Förslaget skulle även medföra att minska skaderisken för allmänheten då det i 
nuläget är mycket som är trasigt på platsen och skaderisken ganska hög. 

Förslaget är att kommunen bistår med material för en ordentlig spång samt även 
att kommunen bistår med åtgärder för att få spången tillverkad och på plats.  

Förvaltningen har utrett situationen kring de gamla trasiga spångarna i 
Kaffekullen. Samtal har förts med boende i området samt med personer som har 
tidigare anknytning till spångarna på olika sätt.  

Spängerna går över ett blötare område öster om bostadsområdet Kaffekullen. De 
är gediget byggda av trä samt tjärpapp och är totalt cirka 70 meter långa och  
1 meter breda.  

Spångar som är från 60–70-talet blev restaurerades på tidigt 80-tal, då med hjälp 
av Pionjärplutonen på Norra Smålands regemente I12/Fo17. Anledningen till 
restaureringen var att man anlade ett 10 kilometers spår och spångarna var en del 
av spåret. Dock hade inte Försvarsmakten något mer underhåll efter att I12 lades 
ner 1994. Anledningen att man gjorde spåret så brett under 80-talet var att man 
även åkte skidor och ville kunna köra skoter på spåret. Spångarna har fått en 
lättare restaurering under 90-talet, vilket gjordes av boende i området.  

Det är svårt att bedöma nyttjandegraden av spängerna och stråket, men i samtal 
med boende i området och om man ser till befolkningen i Kaffekullen, är 
bedömningen att nyttjandegraden är förhållandevis liten. Bedömningen är också 
att för allmänheten, utanför bostadsområdet Kaffekullen, ligger platsen 
förhållandevis dåligt till.  
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Om man exempelvis har syfte att besöka Höglandsleden, finns andra bättre 
platser att angöra den. Även för boende i Kaffekullen finns Höglandsleden inom 
en kilometers gångväg via annan befintlig väg. 

Dessa spänger är resterna av ett motionsspår och hade troligtvis inte anlagts i den 
omfattningen annars. De är byggda på ett professionellt sätt av dåvarande 
regementet I12 med delar av Pionjärplutonen, vilket innebär att man har haft både 
pengar samt personalresurser att tillgå. Att restaurera dessa spänger idag innebär 
att man måste ta bort dem helt, för att sedan anlägga dem på nytt, alternativt gräva 
dränering för att få bort vattnet. Arbetet blir kostsamt och tidskrävande då det 
troligen måste upphandlas.  
 
Tillgängligheten till Höglandsleden blir något sämre, men eftersom leden finns 
inom en kilometers avstånd, anses det inte motivera den troliga kostnaden som 70 
meter spång skulle medföra för bortförande och nyanläggning, samt virke och 
kostnader därför.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, 2022-03-01 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2022-02-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag 2021-06-11  
      

Utdrag:  
Simone Englund 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Kf § 32 Småbåtshamn i Hunsnäsen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/204 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Malin Gustafsson framför i medborgarförslag 2021-07-20 följande. 

Vi har en fantastiskt fin sjö mitt i Eksjö, Hunsnäsen. Det finns flera villor och 
sommarstugor runt sjön, samt en väldigt trevlig och välbesökt camping. Däremot 
finns ingenstans för resten av Eksjöborna att sjösätta sin båt. Det är som att den 
är reserverad för de som bor runt sjön.  

Förslaget är att avverka den stora trädlinjen vid sjökanten bakom ishallen mot 
campingen. Dels blir det väldigt trevligt att promenera där när man ser sjön, dels 
kan man ha en naturlig ramp ner i sjön så att båtar kan sjösättas, och en rad med 
båtplatser. Dessa ska kosta pengar, så att kommunen får in lite bidrag för att 
bygga dem. Det skulle gynna både Eksjöbor och campinggäster som kan ta med 
sin egen båt, menar förslagsställaren.  

Hunsnäsen har idag inga allmänt tillgängliga båtbryggor eller anordnade 
båtiläggningsplatser. Eksjö kommun tillhandhåller idag inte båtplatser i någon sjö. 
Båtplatser upplåts i huvudsak av fiskevårdsföreningar, andra föreningar, företag 
eller privatpersoner.  

Beroende på förutsättningar och efterfrågan tillhandahåller kommuner 
möjligheten till båtplatser i varierande grad. Kostnaden är generellt ett sätt att 
skapa ordning, samt bekosta drift och investering.  

Området som förslagsställaren pekar på, är ett logiskt område med nära tillgång 
till körbana och förhållandevis gynnsamma höjdförhållanden.   

I samband med planeringen av Storegårdsområdets utveckling framkom förslag 
om nya bryggor i den delen. Bryggorna skulle främst anläggas som trevliga sitt- 
och hängytor och för att skapa ännu mer vattenkontakt.  

I flera kommuner görs åtgärder för att av flera skäl öka tillgången till vatten med 
hjälp av bryggor. Det skapar intressanta miljöer, mötesplatser, möjlighet till 
stadsnära fiske, med mera. Det är något som till stor del saknas i Eksjö, med 
undantag för badplatsen i Hunsnäsen och några naturliga uddar och platser utmed 
sjöns västra strand i Sjöängen.  
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Båtbryggor kan konstrueras på en mängd olika sätt och kan pålas som en fast 
konstruktion eller anläggas som en flytbryggas som plockas upp efter säsong. 
Kostnaderna varierar givetvis efter utförande. En anläggning bedöms kosta mellan 
250-500 tusen kronor (tkr) men vid tillkommande av ramp samt tillstånd med 
mera, kan kostnaderna enkelt stiga.  

Vid Storegårdsområdet i Eksjö pågår flera kommunala projekt som ligger i olika 
faser. Kulturscen, fortsatt utveckling av aktivitetsområdet, skolans utveckling samt 
planering av utfasning av mottagningsstationen, är några exempel. Det är därför 
nödvändigt att utreda behov av ytor och markdispositionen av området innan nya 
kostsamma anläggningar övervägs. Föreslår därför att förslaget avslås, men att 
tillgängligheten till vattnet och eventuellt även båtplatser ska ingå som ett 
övervägande i kommande utredningar kopplade till Storegårdsområdet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, 2022-03-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-02-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag, 2021-07-20  
      

Utdrag:  
Malin Gustafsson 
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Kf § 33 Trafiksituationen Västerlånggatan - 
Grenadjärgatan i Eksjö - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/215 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att bifalla medborgarförslaget avseende åtgärder för att sänka hastigheter och höja 
trafiksäkerheten. 

Ärendebeskrivning  
Anders Ruthér framför i medborgarförslag 2021-08-23 följande;  

Hänvisar till tidigare skrivelse till tillstånds- och myndighetsnämnden den 14 maj 
2008, samt kommunens svar i skrivelse TMn § 118. Av svaret framgår att 
kommunen ska vidta vissa åtgärder. Dessa har inte genomförts.  

På de 13 år som gått sedan skrivelsen lämnades in, har trafiksituationen 
intensifierats betydligt med både tung och övrig trafik. På grund av det använder 
exempelvis cyklister, ofta trottoaren som cykelbana. Hastighetsbegränsningen på 
40 km vid Västerlånggatan respekteras mycket dåligt av vissa bilister. Även 
stopptecknet i hörnet Grenadjärgatan -Västerlånggatan nonchaleras ofta, enligt 
förslagsställaren. 

Anders Ruthér föreslår att en digital hastighetsinformation om trafikanternas 
hastighet, liknande den som finns på Breviksvägen, permanent sätts upp även på 
Västerlånggatan i båda riktningarna. 

Korsningen Västerlånggatan - Grenadjärsgatan i Eksjö är en trafikintensiv plats 
med Eksjö-mått. Trafikmängden på Västerlånggatan med en årsmedeldygnstrafik 
på 4707, är likvärdig med trafikmängden på exempelvis Stockholmsvägen och 
Regementsgatan.  

Mätpunkten sitter i höjd med Stora torget, bedömningen är att trafiksiffrorna är 
något lägre på den aktuella platsen. På Grenadjärsgatan sitter mätpunkten väster 
om korsningen mot Vildparken, vilken bedöms ha något färre rörelser. Siffrorna 
är betydligt lägre (ÅDT: 1305) men bidrar ändå till en av de mest trafikintensiva 
utmed Västerlånggatan. Utmed Västerlånggatan finns trottoarer på båda sidor, där 
cyklister i huvudsak är hänvisade till det parallella gång- och cykelstråket utmed 
Eksjöån. 

I korsningen finns idag ett övergångsställe. Övergångsställe saknas helt i 
Västerlånggatans längdriktning. Även om goda gång- och cykelförbindelser finns 
utmed Eksjöån i Vildparken är Västerlånggatan ett frekvent använt gångstråk, inte 
minst med målpunkterna Norrtullskolan i norra delen och centrum och sjukhus i 
vägens södra del.  
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Eksjö kommun har idag en hastighetsdisplay på Breviksvägen. Displayen har 
funnits ett par år och är uppskattad av närboende och har fått en positiv effekt på 
hastighetsefterlevnaden. Ett arbete har inletts med att analysera lämpliga platser 
samt ta fram kostnader för en eventuell utökning. Huvudsakligen föreslås 
trafikmiljöer i anslutning till kommunens skolor ha förtur. Huruvida 
Västerlånggatan faller ut som en plats får den utredningen visa.  

Förslagsställarens huvudsakliga syfte är att minska hastigheterna och öka 
trafiksäkerheten. Samhällsbyggnadssektorn ser ett behov av åtgärder på platsen 
och föreslår följande åtgärder:  

o Refug med körvisare norr om korsningen. 
o Övergångsställe i nordsydlig riktning över Grenadjärsgatan i korsningens 

östra del. 
o Övergångsställe i östvästlig riktning över Västerlånggatan i korsningens 

norra del.  
o Ny belysningsstolpe i korningens sydöstra hörn. 
o Ny belysningsstolpe i korsningens nordvästra hörn. 

Åtgärderna bedöms sammantaget öka tillgängligheten och framkomligheten samt 
öka trygghetskänslan, samtidigt som platsen på ett tydligare sätt signalerar 
aktsamhet i trafiken.  

Kostnaderna består i inköp av material, såsom skyltar och belysningsstolpar, 
anläggningsarbeten för refug, tillgänglighetsanpassning av gatstenshöjder, samt 
ledningsdragning och återställning, samt målning av övergångsställen. Totalt 
bedöms kostnaderna till 150 tusen kronor. Åtgärderna bedöms kunna genomföras 
under 2023 och inrymmas inom befintlig investeringsram.  

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

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26, 2022-03-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 202-02-09 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Tommy Nilsson och samhällsbyggnadschef 
Mikael Wärnbring, 2022-02-03  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag från Anders Ruthér 2021-08-23 
      

Utdrag:  
Anders Ruthér 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Kf § 34 Gör gång- och cykelväg av banvallen 
mellan Eksjö - Skurugata - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/271 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet återremitteras för att utreda förutsättningarna för en cykel- och 
vandringsled från Eksjö till Skurugata/Stensgöl, och om möjligt in i Ydre 
kommun. 

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-10-12 att kommunen bör göra 
en gång- och cykelväg av banvallen mellan Eksjö och Skurugata, om möjligt 
vidare in i Ydre kommun. De sträckor som inte redan är skogsväg kan med fördel 
iordningställas av de gymnasieelever som utbildar sig till att köra 
anläggningsmaskiner. Då får de både praktisk träning och utför en samhällsnyttig 
insats. 
 
Utredningen är avgränsad till de markområden som Eksjö kommun i nuläget har 
rådighet över, men innehåller ett resonemang om banvallens möjlighet att 
användas som cykelväg. För att bedöma förutsättningar som marktillträde och 
kostnader behöver frågan utredas i ett separat utredningsärende, vilket 
kommunfullmäktige bör ta i beaktande i det fall frågan anses intressant att arbeta 
vidare med.  
 
Väghållskapet är en central diskussion och vem som har ansvar och möjligheter 
att åstadkomma nya transportstråk. Eksjö kommun är väghållare för allmänna 
gator, vägar, cykelvägar och gångvägar inom detaljplanerade områden, det vill säga 
kommunens orter. Väghållarskapet för det övriga vägnätet är statligt eller enskilt. 
Utöver det huvudsakliga transportnätet som Eksjö kommun ansvarar för finns 
även leder och naturstråk som Eksjö kommun håller tillgängliga, men som även 
föreningar och enskilda markägare tar stort ansvar för att tillgängliggöra olika 
områden. Banvallen ligger idag i huvudsak på privatägd mark. Delen från 
Skurugatavägen (vid Eksjöholms gård) till Koporten ägs av Eksjö kommun.  

För att en kommun eller annan part ska kunna bygga en väg, cykelväg, järnväg 
eller ledning krävs dock inte att marken ägs av väghållaren. Det vanligaste utanför 
tätbebyggt område är att en väg ligger på annans mark, men med en rättighet att 
anlägga och underhålla anläggningen.  

Hur markägare utmed banvallen ställer sig till förslaget är inte utrett. 
Samhällsbyggnadssektorn bedömer att en cykelväg mellan Eksjö och Skurugata är 
en kommunal angelägenhet och därmed ska möjligheten till statliga eller regionala 
medel för en investering ses som små. Att ett projekt kan falla in i någon typ av 
bidragsförordning ska dock inte uteslutas. 
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Det aktuella förslaget att anlägga en gång- och cykelväg på den gamla banvallen 
mellan Eksjö och Skurugata bedöms i huvudsak främja turism och friluftsliv.  

Delar av banvallen används redan idag som kommunikationsstråk. Sträckan 
mellan Koporten till Skidstugeområdet används som gång- och cykelväg, även om 
standarden är låg, även sträckan mellan Skurugata och Munkebo i Ydre kommun 
som är en del av Höglandsleden. Andra delsträckor är också framkomliga och 
används som delar av promenadstråk.  

Projektet skulle kunna skapa mervärde för vårt stora turistmål Skurugata. Sträckan 
skulle potentiellt kunna användas av föreningar såsom Eksjö Skid- och 
orienteringsklubb (ESOK) och framför allt Eksjö Cykelklubb (ECK) med den 
direkta kopplingen till Skidstugeområdet och den givna fördelen att leden skulle 
tillgängliggöra ett stort område för det rörliga friluftslivet. 

Bedömningen görs att förslaget skulle öka Eksjö kommuns attraktivitet och styrka 
Eksjö som turismkommun.  

Yrkande 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Eva Ekenberg (MP) att ärendet återremitteras för att utreda förutsättningarna 
för en cykel- och vandringsled från Eksjö till Skurugata/Stensgöl, och om möjligt 
in i Ydre kommun, då andemeningen i medborgarförslaget är högst intressant att 
arbeta vidare med. 

Johan Ragnarsson (V), Mattias Ingeson (KD) Johan Starck (S) och Maria 
Havskog (C) bifall till Eva Ekenbergs yrkande om återremiss. 

Ulf Svensson (SD) avslag på Eva Ekenbergs yrkande om återremiss. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Eva Ekenbergs yrkande om återremiss mot att 
fullmäktige avgör ärendet idag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 2022-02-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-02-09  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-02-03 
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-10-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Göran Dackebro 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 35 Mark i Eksjö stads närområde ska 
användas för byggnation av bostäder och inte för 
industriverksamhet - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/53 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Lennart Christensson framför i medborgarförslag 2022-02-24 följande.  

I dag diskuteras vikten av att "förtäta städerna" av miljöaspekter. Att då använda 
marken mellan fastigheten Hässelås och Hässelåsgatan till industriverksamhet 
måste anses motsägande. Att den planerade verksamheten till exempel på 
fastigheten Renen 7 utreds för störande buller för de medborgare med fastigheter 
i närheten, är uttryck för motsatsen. 

En skrivelse har 2022-02-16 skickats till samhällsbyggnadssektorn med följande 
innehåll;  

Som boende i kvarteret Kattfoten, Stares väg Eksjö kommun, känner vi stor oro 
inför att förlägga en avfallsanläggning intill flera bostadsområden.   

Det buller som uppstår vid framför allt vid träflisning och betongkross riskerar att 
orsaka uppenbara hälsoproblem. För oss boende framstår det helt obegripligt om 
kommunen går med på att lägga en anläggning av denna typ så centralt i Eksjö 
stad.   

I företagets ansökan har 50 decibel satts som gränsvärde. I ett bostadsområde ska 
kommunen tillse att eliminera allt buller som uppstår av industri, trafik med mera. 
Vi motsätter oss att Eksjö kommun godkänner Transab:s ansökan..  

Då beslut ska tas redan den 4 mars, är vi angelägna om att få respons omgående 
så vi kan agera med eventuellt en överklagan.  

På kort sikt kan buller leda till bland annat koncentrationssvårigheter och 
sömnstörningar (Naturvårdsverket, 2022).  

I kvarteret Kattfoten bor flera som arbetar inom vård och omsorg med 
natttjänstgöring och som därav behöver ostörd vila och sömn på dagtid. På längre 
sikt kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stress, ångest, depression, nedsatt 
immunförsvar, högt blodtryck och typ 2 diabetes öka (It-hälsa 2022). Buller 
innebär en upplevelse av obehag och irritation.   
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Då störning är en subjektiv reaktion påverkas reaktionen av många andra faktorer 
än bara själva bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer 
(Folkhälsomyndigheten, 2022).  

För barn och unga finns en särskild risk för koncentrationssvårigheter och 
inlärningsproblem vid exponering av buller i hemmet eller i skolmiljö 
(Naturvårdsverket, 2022).   

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag och skrivelse från Lennart Christensson 2022-02-24 
      

Utdrag:  
Lennart Christensson 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 36 Cykelväg mellan Ingatorp och 
Mariannelund - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/52 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Linda Boelee framför i medborgarförslag 2022-02-23 följande.  

Jag önskar en cykelväg mellan Ingatorp och Mariannelund för att främja 
hälsosamt och miljövänligt resande. Det finns redan en cykelväg mellan Ingatorp 
och Hjältevad. Att utöka den till Mariannelund stärker landsbygden och gör 
landsbygden mera attraktiv. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Linda Boelee, 2022-02-23 
      

Utdrag:  
Linda Boelee 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 37 Hjälp vår skolgård att bli bättre - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/55 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-09-29. 

Ärendebeskrivning  
Barnen på Hultskolan genom Johanna Johansson framför i medborgarförslag 
2022-02-22 följande. 

Vi hör av oss på grund av att vi är trötta på vår bortprioriterade skolgård. Vi har 
få ställen att leka på och det bjuder inte in till lek. Vissa av våra saker på gården är 
till och med trasiga och farliga att använda. Vi behöver en förändring. Vårt förslag 
är att vi tillsammans med kommunen planerar och hjälps åt för att få en rolig och 
inspirerande skolgård, med exempelvis en fungerande fotbollsplan med jämn 
mark, kanske en hinderbana med mera. 

Vi vuxna tänker så här att när det finns möjlighet till lek (inte bara styrd lek av oss 
vuxna) så minskar bråk och förstörelser av våra leksaker som köps in. Det har vi 
haft stora problem med och vi tror att det kan ändras. 

Besök har gjorts på flera skolor runt omkring och sett hur kul man har det på 
andra skolgårdar. Man leker och hittar på saker på annat sätt när möjligheterna 
finns. Och det gläder oss! 

För någon vecka sedan försvann även det fina trädet från skolgården som hade 
almsjukan och där försvann även den enda möjligheten till skugga på sommaren. 
Vi har ganska mycket asfalt på skolgården och det blir oerhört varmt på 
sommaren. Barnen utsetts för onödig UV-strålning när det inte finns möjlighet till 
skugga på gården. 

Nu är det valår och förhoppningsvis prioriteras skolorna i Eksjö kommun. ÄVEN 
de på landsbygden som inte alltid har möjlighet att hyra en buss för att ta sig till en 
lekplats i Eksjö. Barn är det viktigaste vi har, de är vår framtid. De förtjänar en 
givande rast mellan lektionerna och en skolgård som lockar till lek och rörelse. 

Hoppas att kommunen tänker som oss och kan hjälpa till för att barnen ska kunna 
leka. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Hultskolan genom Johanna Johansson 2022-02-22 
      

Utdrag:  
Johanna Johansson 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 38 Verkställighet medborgarförslag och 
motioner 2021-2022 
Dnr KLK 2022/10 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att uppföljningen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Medborgarförslag och motioner följs upp två gånger per år och redovisas till 
kommunstyrelsen. Uppföljningen anmäls sedan till kommunfullmäktige. 

Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från  
2021–2022, som inte tidigare redovisats som verkställda.  

Av uppföljningen framgår att 19 motioner och 52 medborgarförslag behandlats 
under perioden.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Ledningsutskottets beslut 2022-02-08 
Förteckning av verkställighet motioner och medborgarförslag  
Tidigare redovisade motioner och medborgarförslag 
 

54



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 39 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna rapporten. 

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. 
 
Under kvartal 4 2021 rapporteras inga ej verkställda gynnande beslut eller 
avbruten verkställighet. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Socialberedningens beslut 2022-02-09 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-01-27  
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Kf § 40 Avsägelse av uppdrag - Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2022/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Kjell Axell (S),  
 
att hos Länsstyrelsen hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kjell Axell, samt 
 
att för uppdragen som ledamot och andre vice ordförande i socialnämnden, samt 
ersättare i kommunstyrelsen och valberedningen, överlämna ärendet till 
valberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Kjell Axell (S) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot, tillika andre vice ordförande i socialnämnden, samt ersättare i 
kommunstyrelsen och valberedningen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kjell Axell 2022-03-14 
      

Utdrag:  
Kjell Axell 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Valberedningen 
HR-avdelningen 
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Kf § 41 Avsägelse av uppdrag - Mattias Granath 
(S) 
Dnr KLK 2022/83 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Mattias Granath (S), samt  
 
att överlämna ärendet till valberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Mattias Granath (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Mattias Granath 
      

Utdrag:  
Mattias Granath 
Valberedningen 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 42 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Bo Ljung (KD) 
Dnr KLK 2022/26 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i kommunstyrelsen efter Bo Ljung (KD) utse Mattias Ingeson 
(KD) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-02-24 avsägelsen från Bo Ljung (KD) som 
ledamot i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Bo Ljung 
      

Utdrag:  
Mattias Ingeson 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 

 

58



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 43 Val av suppleant i Eksjö Stadshus AB efter 
Bo Ljung 
Dnr KLK 2022/26 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till suppleant i Eksjö Stadshus AB efter Bo Ljung utse Mattias Ingeson till och 
med 2023-03-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-02-24 avsägelsen från Bo Ljung som 
suppleant i Eksjö Stadshus AB. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Bo Ljung 
      

Utdrag:  
Mattias Ingeson 
HR-avdelningen 
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Kf § 44 Val av ersättare i krisledningsnämnden 
efter Bo Ljung (KD) 
Dnr KLK 2022/26 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i krisledningsnämnden efter Bo Ljung (KD) utse Mattias Ingeson 
(KD) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2022-02-24 avsägelse från Bo Ljung (KD) som 
ersättare i krisledningsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24 
      

Utdrag:  
Mattias Ingeson 
Krisledningsnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 45 Val av ledamot och andre vice ordförande 
i socialnämnden efter Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2022/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ledamot i socialnämnden efter Kjell Axell (S) utse Mattias Granath (S) till 
och med 2022-12-31, samt 
 
att till andre vice ordförande i socialnämnden efter Kjell Axell (S) utse  
Ann-Charlotte Käck Karlsson (S) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från Kjell Axell (S) som 
ledamot tillika andre vice ordförande i socialnämnden. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kjell Axell, 2022-03-14 
      

Utdrag:  
Mattias Granath 
Ann-Charlotte Käck Karlsson 
Socialnämnden 
HR-avdelningen 
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Kf § 46 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2022/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i kommunstyrelsen efter Kjell Axell (S) utse Maria Österberg (S) 
till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från Kjell Axell (S) som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kjell Axell, 2022-03-14 
      

Utdrag:  
Maria Österberg 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 

62



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-03-24 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kf § 47 Val av ersättare i valberedningen efter 
Kjell Axell (S) 
Dnr KLK 2022/73 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i valberedningen efter Kjell Axell (S) utse Bertil Granman (S) till 
och med 2022-10-14. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelse från Kjell Axell (S) som 
ersättare i valberedningen. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kjell Axell, 2022-03-14 
      

Utdrag:  
Bertil Granman 
Valberedningen 
HR-avdelningen 
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Kf § 48 Ansök om fler ljudanläggningar för VMA - 
motion 
Dnr KLK 2022/32 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-09-29.   

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin och Maria Österberg framför i 
motion 2022-03-23 följande.  

I Sverige finns ett system för att nå ut med ett viktigt meddelande till allmänheten, 
förkortat VMA. VMA sänds bland annat ut via radio och tv för att snabbt varna 
människor om att något allvarligt har hänt (eller är nära förestående) som hotar 
liv, hälsa, egendom eller miljö. Att sända ut ett VMA kan begäras av flera olika 
myndigheter och funktioner - Räddningstjänst, polismyndighet, smittskyddsläkare 
och Försvarsmakten med flera.  

En del i VMA-systemet är de ljudanläggningar som finns utomhus runt om i 
Sverige, i folkmun ofta kallade ”hesa Fredrik”. Dessa används för att snabbt 
kunna meddela ett VMA vid exempelvis bränder och olyckor men även i syfte att 
varna befolkningen för omedelbar krigsfara/luftangrepp.  

Med hänsyn till den senaste tidens händelser i omvärlden och det kraftigt 
försämrade säkerhetspolitiska läget har många frågor inom totalförsvar och civilt 
försvar, med rätta, fått stort fokus i den allmänna debatten. En av frågorna där 
diskussionen den senaste tiden har intensifierats är att flera kommuner idag helt 
saknar ljudanläggning för VMA.  

I vår kommun finns det idag 16 aktiva ljudanläggningar för VMA men samtliga 
dessa är belägna i centralorten Eksjö. Vi tycker att det på sikt borde sättas upp 
ljudanläggningar för VMA i fler av kommunens tätorter.   

Som nämns ovan har ljudanläggningarna flera användningsområden och risken 
för bränder, olyckor med mera finns överallt i samhället. Då riksväg 40 och 
järnvägen sträcker sig genom hela kommunen finns det troligen anledningen att 
anta att det också genom detta kan finnas en ökad risk för olyckor av sådan typ 
som gör att ett VMA kan vara nödvändigt att sända ut.  

Metoderna för att meddela VMA till befolkningen har också utvecklats med bland 
annat SMS och fler funktioner kan säkert tänkas tillkomma i framtiden.  
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Dock kvarstår faktum att om andra delar av viktig infrastruktur i samhället är 
utsatt för sabotage eller av annan anledning inte fungerar så är ljudanläggningarna 
ett effektivt sätt att snabbt nå stora delar av befolkningen.  

Utifrån ovanstående yrkar motionärerna  

att Eksjö kommun hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
ansöker om att få fler ljudanläggningar för VMA inom kommunen. 

Beslutsunderlag  
Motion från Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin och Maria Österberg 
2022-03-23 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 49 Allmänpolitisk debatt 2022 
Dnr KLK 2022/18 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt 

att dagens allmänpolitiska debatt ställs in och förläggs på juni månads 
sammanträde.  

Ärendebeskrivning  
Vid dagens sammanträde skulle en allmänpolitisk debatt genomföras.  

I och med att dagordningen innehåller så många ärenden, yrkar samtliga 
gruppledare att dagens allmänpolitiska debatt ställs in och i stället förläggs som 
huvudpunkt på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.  

Den tid som idag står till förfogande ger inte partierna möjlighet till en fullödig 
debatt.  
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