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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-08-29

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16:00-17:30 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Maria Havskog (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Stellan Johnson (C) 
Ingegerd Axell (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S)  

 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 

Jan Ekelund (S) tjänstgörande ersättare för Lennart Gustavsson (S) 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Anders Gustafsson (M) 
Lea Petersson (MP) 
Ingbritt Martinsson (C) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 199 
Johan Mood, planarkitekt § 199 
Felix Mårtensson, planarkitekt § 199 

   
  
Utses att justera Sebastian Hörlin  
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-09-09 kl. 14:00    Paragrafer 198-199 
och tid 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sebastian Hörlin  
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-08-29 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-09-09 Datum då anslag  2022-10-01 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 198 Godkännande av föredragningslistan   

§ 199 Översiktsplan Eksjö kommun 2022/146  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-08-29

 
  

Ks § 198 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 199 Översiktsplan Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/146 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna samrådsredogörelsen,  
 
att godkänna justerat planförslag för granskning, samt 
 
att dialog med Eksjö campings styrelse ska genomföras om deras 
utvecklingsplaner på kort och lång sikt.   
 
Reservationer 
Annelie Hägg (C), Maria Havskog (C), Stellan Johnson (C), Markus 
Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och Christer Ljung (L) reserverar sig  
till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 
 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun tar fram en ny översiktsplan. Nuvarande översiktsplan antogs 
2013. En översiktsplan måste hållas aktuell, och minst vart fjärde år ska 
kommunen ta ställning till om den kan gälla ett tag till eller om den måste göras 
om.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till ny översiktsplan. 

”Översiktsplan Eksjö kommun år 2040” har varit utsänd för samråd under 
perioden 14 april till 14 juni i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 3 kapitlet 
8–12 §. Samrådsskedet beskrivs i samrådsredogörelsen. Under perioden har 
statliga och kommunala instanser, myndigheter, sammanslutningar och enskilda 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Det lämnades 27 yttranden från statliga 
och kommunala instanser, och 28 yttranden från privatpersoner, föreningar eller 
motsvarande. Samtliga yttranden finns som bilagor och har besvarats med 
kommentarer i samrådsredogörelsen.  

Ett flertal yttranden har lett till justeringar i text, tillägg av information i kartor 
eller ytterligare textavsnitt. Vad som har ändrats inför granskningen framgår i 
punktlistan i början av samrådsredogörelsen.  

Förslag till beslut gäller godkännande av samrådsredogörelsen. Beslutet innebär en 
avstämning och kommunens ställningstagande till de synpunkter som har kommit 
in under samrådet, samt förslag med anledning av synpunkterna.  

Förslag till beslut gäller även godkännande av det reviderade planförslaget inför 
granskningsskedet. Beslutet innebär att översiktsplanen administreras för 
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granskningsskedet, där planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen samt 
samrådsredogörelse och samrådsförslag hålls tillgängliga för granskning i minst 2 
månader. Granskningsskedet sammanställs i ett granskningsutlåtande, och 
planförslaget kan prövas för antagande efter att eventuella justeringar med 
anledning av synpunkterna har gjorts. 

Under sammanträdet förs diskussion om att redaktionella ändringar ska 
genomföras i översiktsplanen, samt översyn av hänvisningar till lagstiftning enligt 
miljöbalken gällande riksintressen. 

Vidare framkommer under mötet att de politiska partierna behöver diskutera hur 
våra politiska beslut påverkar utvecklingen i Eksjö kommun både gällande 
etableringar och näringsliv samt hur förvaltningen ska förhålla sig till 
målsättningen i våra styrdokument när olika perspektiv krockar.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M), Mattias Ingeson (KD) och 
Christer Ljung (L)  
 
att dialog med Eksjö campings styrelse ska genomföras om deras 
utvecklingsplaner på kort och lång sikt.  
 
Vidare yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från Markus Kyllenbeck (M), Ulf 
Björlingson (M) och Christer Ljung (L)  
 
att godkänna planförslag, Alternativ 1 för granskning, samt  
 
att godkänna samrådsredogörelsen 
 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) yrkar avslag på Annelie Hägg 
(C) yrkanden 

Mattias Ingeson (KD), Ingegerd Axell (S), och Rozita Hedqvist (S) och Ulf 
Svensson (SD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag till 
beslut mot Annelie Häggs (C) ändringssyrkanden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsberedningens förslag 
till beslut. 

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-08-24 
Presentation Översiktsplan 
Samrådsredogörelse och bilagor 
Översiktsplan 2040 - Eksjö kommun - Granskningshandling  
Tjänsteskrivelse från Johan Mood, planarkitekt 2022-08-16 
Hållbarhetsbedömning -Översiktsplan 2040 Eksjö kommun Granskningshandling  
Presentation till kommunstyrelsen 2022-08-29 
Samhällsbyggnadsberedningens ändringsförslag 2022-08-26, utdrag sid 156 efter 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Planenheten 
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Bilaga 1 
Översiktsplan Eksjö kommun 
 
Annelie Hägg (C), Maria Havskog (C), Stellan Johnson (C), Markus 
Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och Christer Ljung (L) reserverar sig 
mot beslutet med anledning av den detaljnivå och begränsning som nu utrycks i 
granskningshandlingen för område FB3. Området kring Storegårdskolan och 
österut är i sin helhet strategiskt viktigt för utveckling på lång sikt. Med anledning 
av att kraftledningen planeras grävas ned och att riksväg 40 leds om utanför Eksjö 
tätort öppnas framtida möjligheter som inte bör begränsas i granskningen av 
översiktsplan.  
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