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Christina Bladh (S)  
Stig Axelsson (S)  
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Bertil Granman (S) 
Julia Liderfelt (C)  
Helena Möller (SD)  
Magnus Berglund (KD)  
Urban Svensson (SD) 
Jan Nilsson (C) 

 
  

1



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2020-12-15 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Övriga närvarande  
 
Tjänstemän Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 

Tord du Rietz, kommundirektör 
Helena Lundborg, kommunsekreterare   

 
Övriga Stig Andersson, kommunrevisionen 
      
Utses att justera Markus Kyllenbeck (M) och Elisabeth Werner (SD) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2020-12-18   Paragrafer 202-242 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Anneli Gustafsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Mats Danielsson 
 
 
 
 Justerande   ………………………………………… ………………………………………… 
 Markus Kyllenbeck (M)  Elisabeth Werner (SD) 
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Datum då anslag  2020-12-18 Datum då anslag  2021-01-08 
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Underskrift …………………………………………… 
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§ 202 Information med anledning av pågående pandemi, Covid-19   

§ 203 Allmänhetens frågestund   

§ 204 Fråga från Vänsterpartiet 2020/316  

§ 205 Delårsrapport 2020 Eksjö kommun 2020/271  

§ 206 Finansrapport per 2020-08-31 2020/247  

§ 207 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2020 med granskningsrapport 2020/256  

§ 208 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och 
renhållningsavgifter för 2021 

2020/209  

§ 209 Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd 2021 2020/282  

§ 210 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten utförda av räddningstjänsten 
2021 

2020/284  

§ 211 Reglemente för Eksjö kommunrevision - revidering 2020/272  

§ 212 Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021 - samråd 2020/237  

§ 213 Ändrade ägarförhållanden Byggnadsfirma Stridh och Son AB 2020/273  

§ 214 Bolagsordning MA Industrifastigheter AB 2020/270  

§ 215 Försäljning, del av Muffen 2 till Hagelsrums biogas 2020/236  

§ 216 Försäljning  Bykvarn 1:1, västra Nannylund 2020/155  

§ 217 Prolongering av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

2020/240  

§ 218 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2019/259  

§ 219 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda elbilar och laddhybrider 
inom Eksjö kommun - motion 

2020/119  

§ 220 Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - 
motion 

2020/246  

§ 221 Parkeringsräcken på Storegårdsparkeringen - medborgarförslag 2020/243  

§ 222 Nytt elljusspår Abborravik - medborgarförslag 2020/244  

§ 223 Skidlekplats vid ishallen - medborgarförslag 2020/302  

§ 224 Revision i delägda bolag - överenskommelse 2020/281  

§ 225 Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i 
Jönköpings län  

2020/293  
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 Valärenden   

§ 226 Avsägelse av uppdrag  - Annelie Sjöberg (M) 2020/306  

§ 227 Avsägelse av uppdrag - Maria Havskog (C) 2020/300  

§ 228 Avsägelse av uppdrag - Rozita Hedqvist (S) 2020/307  

§ 229 Avsägelse av uppdrag - Annika Hultkvist 2020/250  

§ 230 Avsägelse av uppdrag - Jan-Erik Wahlström 2020/312  

§ 231 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 2020/239  

§ 232 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Annelie Sjöberg (M) 2020/306  

§ 233 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Maria Havskog (C) 2020/300  

§ 234 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ingrid 
Ottosson (S) 

2020/239  

§ 235 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rozita 
Hedqvist (S) 

2020/307  

§ 236 Val av ledamot i styrelsen för Itolv AB efter Jan-Erik Wahlström  2020/312  

§ 237 Val av suppleant i Eksjöbostäder AB efter Jan-Erik Wahlström 2020/312  

§ 238 Val av suppleant i Eksjö Kommunfastigheter AB efter Jan-Erik 
Wahlström 

2020/312  

§ 239 Val av suppleant i Byggnadsfirma Stridh och Son AB efter Jan-Erik 
Wahlström 

2020/312  

 Ärenden och handlingar till föredragning som inte beretts   

§ 240 Revisionens granskning av Uppsiktsplikt och ägarstyrning 2020/313  

§ 241 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll 
enligt lagen om skydd mot olyckor 

2020/315  

§ 242 Avslutning   
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Kf § 202 Information med anledning av pågående 
pandemi, Covid-19 
Ordförande Mats Danielsson (M) ger följande information inför dagens 
sammanträde. 

Utifrån den pågående pandemin (Covid-19) hålls fullmäktiges sammanträde 
digitalt med 29 deltagande ledamöter enligt överenskommelse mellan de olika 
partierna.  

Ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, sekreterare och 
kommundirektör deltar från fullmäktigesalen. 
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Kf § 203 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna.  

En fråga har ställts till barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo-Kenneth 
Knutsson (C) varför man först nu går ut med informationen om att det finns 
Covid-19 smitta på Prästängsskolan.  

Bo-Kenneth Knutsson (C) lämnar följande svar.  

Självklart påverkas barn- och utbildningens enheter av pandemin som övriga 
samhället. Man följer utvecklingen varje dag. Både barn och föräldrar berörs av 
familjekarantän.  

Detaljerad information har endast lämnats till dem som är berörda av den 
uppkomna situationen. Smittspårning begränsas till dem som har blivit 
konstaterade sjuka. Sektorn följer strikt reglerna för sekretess.  

Det är viktigt för alla att följa de nationella råden och barn- och 
utbildningsenheten har inga andra restriktioner.  

Bo-Kenneth Knutsson framför ett stort tack till personalen inom sektorn som 
utför ett fantastiskt arbete varje dag.  

Då inga ytterligare frågor ställs, förklarar ordförande frågestunden avslutad.
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Kf § 204 Fråga från Vänsterpartiet 
Dnr KLK 2020/316 

Johan Ragnarsson (V) framför till kommunfullmäktiges ordförande Mats 
Danielsson (M) följande.  

Vi i Vänsterpartiet har full förståelse för att situationen med COVID-19 kräver 
särskilda hänsyn. Vi tycker det är ett bra beslut att inte träffas fysiskt, dock anser 
vi att det borde vara fullt rimligt att kunna genomföra ett digitalt möte med 49 
ledamöter.  

Vi anser att den tidigare överenskommelsen är daterad. Den skapades för att 
genomföra fullmäktige då rekommendationerna från regering och 
Folkhälsomyndigheten (FHM) var att träffas fysiskt låg på max 50 personer.  

Efter detta har det tagits ett beslut i fullmäktige för att möjliggöra digital närvaro 
för personer i riskgrupper men andemeningen var att fullmäktige skulle kunna 
närvara i sin helhet.  

Enligt de flesta bedömare så kommer COVID-19 innebära stora påfrestningar 
och samhället kommer att leva med restriktioner en bra bit in på 202,1 trots att 
det nu börjar komma vaccin. Det är därför rimligt att fråga sig hur kan vi 
säkerställa ett demokratiskt fungerande kommunfullmäktige där alla folkvalda 
ledamöter kan närvara.  

Som exempel har det under mandatperioden vid flera tillfällen funnits ledamöter 
som talat för en annan syn än den som det egna partiet har haft och har valt att 
lyfta en annan åsikt. Ibland har ledamöter även röstat utifrån sin privata 
övertygelse och inte följt partilinjen. Som exempel visar det väl på att en 
begränsning av antalet ledamöter försvårar för de folkvalda att komma till tals och 
utgör därmed en begränsning av demokratin.  

Vi har under året provat lite olika former för fullmäktigesammanträden, jag 
behöver inte nämna dem och i den undersökning som jag har gjort så är vi i 
sällskap av så gott som samtliga kommuner och regioner i landet.  

Många har, liksom vi, haft såväl fullständig som begränsad närvaro. Det har varit 
semidigitala möten med vissa närvarande och andra inte, och det har skett helt 
digitala möten.  

De digitala är ofta behäftade med vissa initiala problem och i vissa fall har det 
varit mer svårigheter och i andra fall nästan inga alls. Kommuner och regioner 
verkar inför de kommande mötena också fortsätta i diverse blandade mötesformer 
men man verkar övergå mer och mer till helt digitala möten.  
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Enligt Sveriges Kommuner och Regioner – SKR, är detta helt möjligt och texten 
avseende att - ”Deltagande ska ske på lika villkor. Det innebär att alla deltagare 
ska kunna se och höra varandra – på motsvarande sätt som vid ett fysiskt 
sammanträde.” - tolkas väldigt olika.  

Det innebär till exempel för vissa att man genom att ”klicka upp” den ledamoten 
ska kunna se hen. Medan man hittills i Eksjö kommun verkar har valt att tolka det 
så att man alltid ska kunna se alla deltagare på skärmen samtidigt.  

Region Jönköping planerar att genomföra digitalt regionfullmäktige i februari med 
81 ledamöter. Norrköping och Linköping har genomfört helt digitala möten med 
fullständig närvaro sedan flera månader tillbaka, de har å andra sidan haft ett 
digitalt voteringssystem i sina kommunala plattor sedan tidigare. Dock har flera 
kommuner inte det utan har använt acklamationsförfarande och att man lyfter 
”handen/begär ordet” för omröstning. Kalmar genomförde digitalt 
budgetfullmäktige med 61 ledamöter och enligt kommunalrådet Liselotte Ross så 
fungerade det bra, efter endast ett par testkörningar.  

Tyresö, Huddinge, Sundbyberg, Knivsta, Örebro med flera, och nu senast Nässjö 
som i torsdag genomförde ett fullmäktige digitalt angående budget med full styrka. 
Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror att jag stannar där.  

För att göra detta i Eksjö kommun, vilket vi i Vänsterpartiet anser att vi ska göra, 
krävs det givetvis en viss arbetsinsats. Det kan krävas ytterligare någon 
tjänsteperson och att det inte är personvalsärende eller ärenden som lyder under 
sekretess, men det gäller ju oavsett antal ledamöter. Kanske krävs en annan 
mötesplattform än den nuvarande och kanske bör kommunen också satsa på ett 
digitalt röstningsverktyg och därmed ta steget in i 2020-talet.  

2021 markerar för många starten på valet 2022 och det är därmed än viktigare att 
stå upp för lösningar som borgar för att den kommunala demokratin vidmakthålls 
och att alla folkvalda ledamöter har en möjlighet att höras och att delta i 
omröstningar.  

Frågan från Vänsterpartiet lyder:  

Vilka är era reflektioner rörande det ovanstående? Om Ni håller med om 
ovanstående, vilka mått och steg ämnar ni då ta för att kunna genomföra digitala 
möten där alla ledamöter kan vara närvarande? 

Mats Danielsson (M) ger följande svar;  

Kommunfullmäktiges presidium har under 2020 och pandemin, uppskattat 
samtliga partiers vilja att samverka och möjliggöra sammanträden. Dessa med 
reducerat antal ledamöter och i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Målet är självklart full närvaro med samtliga ledamöter. 

Däremot kan presidiet inte på något sätt vare sig påverka eller kräva att dessa 
partiöverenskommelser ska ske.   
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Om någon ledamot i kommunfullmäktige önskar att delta i sammanträden, kan 
undertecknad som ordförande inte neka den närvaron. 

Konsekvensen av en sådan önskan påverkar givetvis partiernas överenskommelse. 
Då måste kommunfullmäktiges presidium ändra planeringen utifrån den 
situationen. 

Vi har under 2020 och pandemin haft sammanträde i Olsbergs Arena, med 29 
ledamöter som deltagit i besluten. Kommunfullmäktiges presidium har flyttat 
sammanträden till Östanåskolan och med 49 ledamöter för att minimera riskerna 
för smittspridning. Därefter har pandemin förvärrats, situationen har förändrats 
och i november 2020 tog kommunfullmäktiges presidium beslutet att ställa in 
sammanträdet.  

I september 2020 tog ett enigt Kommunfullmäktige beslutet, utifrån en motion 
från Vänsterpartiet, att möjliggöra digital närvaro för riskgrupper och detta under 
pågående COVID-19 pandemi. I oktober testkördes detta för första gången och 
Eksjö kommun har valt att använda Netpublicator som plattform. 

I frågan refererar frågeställaren till flera andra sammanträden där det fungerat bra 
med betydligt fler än 49 ledamöter närvarande. All erfarenhet är bra och ska tas 
tillvara. Kommunfullmäktiges presidium är positiva till digital närvaro med 
samtliga ledamöter. Kommunfullmäktiges presidium har under året deltagit i en 
digital konferens på SKR där man utbytte erfarenheter mellan flera kommuners 
kommunfullmäktige. Där lyftes behovet av en omfattande support för att 
säkerställa digital närvaro.  

Det är i Eksjö kommun fullt möjligt att genomföra ett digitalt kommunfullmäktige 
med samtliga ledamöter närvarande. Det enda vi i dagsläget inte klarar är slutna 
omröstningar eller digital närvaroanmälan. Tekniken för detta är på väg att tas 
fram. 
 
Kommunfullmäktiges presidium behöver inte se samtliga ledamöter under mötet, 
men vi måste säkra upp att samtliga kan höra allt, att alla uppkopplingar fungerar. 
Det kan även uppstå problem hos den enskilde ledamoten. Här krävs, som 
tidigare nämnts, en effektiv support. 

Kommunfullmäktige måste ajourneras om ledamot faller bort, samt efter var paus 
måste ett kort upprop ske och vi får inte glömma att det aldrig har förekommit att 
kommunfullmäktige i Eksjö genomförts helt digitalt.  

 Vi måste skaffa oss erfarenheter om till exempel tidsåtgång och begäran av ordet. 
Vi vet heller inte hur tidskrävande ett möte blir.  Klarar vi oss på en kväll? Vi 
behöver pröva och utvärdera. 

Beslutet om digitalt fullmäktige i december 2020, togs av fullmäktiges presidium 
utifrån gällande rekommendationer. Vid denna premiär för digitalt sammanträde, 
underlättar det för både tjänstepersoner och kommunfullmäktiges presidium att 
partierna valt att ha 29 närvarande ledamöter.  
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I sammanhanget är således inte hindret vilken programvara som mötet genomförs 
med, vi är fortfarande under utveckling digitalt, utan det är erfarenheterna som är 
mest viktiga. 

Målet är att kommunfullmäktige i Eksjö snarast ska kunna återgå till fysiska möten 
med samtliga ledamöter. Till dess ska vi förbättra tekniken och samla erfarenheter 
att leda digitalt.  Med samtliga 49 ledamöter närvarande, det är vår målsättning, 
men vi hoppas på förståelse för att det kan ta lite tid innan vi är redo.  
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Kf § 205 Delårsrapport 2020 Eksjö kommun 
Dnr KLK 2020/271 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna delårsrapport per 2020-08-31 samt  
 
att kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten, inklusive KomRedos 
rapport, remitteras till kommunstyrelsen, med återrapportering till fullmäktige 
senast 2021-03-18. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunens helårsprognos per 2020-08-31 är 34,1 mnkr, vilket motsvarar 2,9 
procent av skatteintäkter och bidrag. Prognosen innebär att budgeterat resultat, 
som är 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag eller 30 mnkr, uppnås. 

Prognosen för 2020 är att sektorerna gör underskott om 27,9 mnkr, vilket vägs 
upp av bättre utfall för generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

I prognosen uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet 2020 och utrymme 
finns för avsättning till resultatutjämningsreserv. Återställandet av negativt 
balanskravsresultat från tidigare år beräknas med nuvarande prognos kunna 
uppfyllas inom lagstadgade tre år. 

Kommunkoncernens helårsprognos är ett överskott på 73,5 mnkr för 2020. 
Bolagens del i resultatet är ett överskott om 39,4 mnkr.  

Den samlade bedömningen är att effektmålen enligt kommunprogrammet delvis 
kommer att uppfyllas 2020. Av kommunfullmäktiges finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning prognostiseras alla att nås 2020. 

Revisionen framför i skrivelse 2020-11-05 följande.  

Kommunen tillämpar samma redovisningsprinciper som årsredovisningen med 
undantag för redovisningen av extra statsbidrag som periodiserats i 
delårsbokslutet. Upplysningar om skälet till avvikelsen och en bedömning av 
effekter skulle ha lämnats enligt LKBR. Redovisningen av ersättningar från 
Migrationsverket sker, liksom tidigare, inte i enlighet med rådets 
rekommendationer.  

Kommunen har utvecklat sin mål- och styrningsprocess genom beslut om fyra 
effektmål av betydelse för god ekonomisk hushållning i budgeten. Genom 
mätning av indikatorer under respektive mål görs bedömningar om 
måluppfyllelsen.  
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Bedömningsgrunderna för när måluppfyllelse anses ha nåtts är inte tydligt i 
budgeten.  

Kommunen gör en sammanfattande bedömning om att verksamhetsmålen nås 
delvis. Flertalet av indikatorerna bedöms inte nås eller har inte mätts enligt 
kommunens redovisning.  

Den ekonomiska utvecklingen har vänts till positivt resultat över budget, främst 
till följd av ökade statsbidrag. De finansiella målen enligt fullmäktiges riktlinjer om 
god ekonomisk hushållning uppnås. Verksamheterna redovisar fortsatta 
budgetunderskott.  

Revisonen bedömer att det prognosticerade resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Man 
bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med 
fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra mål nås 
delvis och ett av målen nås inte. 

Revisionen föreslår kommunfullmäktige att efter beslut om delårsrapport, 
överlämna skrivelse och granskningsrapport till kommunstyrelsen med hemställan 
om yttrande senast till fullmäktiges sammanträde 2021-02-25. 

YRKANDE 
 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Ulf Svensson bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag  
Eksjö kommuns delårsrapport 
Revisionsskrivelse 2020-11-05 
Revisionens granskning av Delårsrapport 2020 

13



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 206 Finansrapport per 2020-08-31 
Dnr KLK 2020/247 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Enligt finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande kommunen 
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 
delårsbokslut. 

Koncernens likviditet är god, externa lån har ökat i koncernen under året, främst 
på grund av lösen av revers till kommunen, amortering har skett i Stadshus AB 
och Eksjö energi AB, räntenivåerna är låga och större andel av lånen har fast ränta 
än tidigare. 

Två avvikelser från finanspolicyn görs i koncernen gällande max 40 procents 
rörlig ränta. Eksjö Stadshus AB har 100 procents rörlig ränta på grund av att 
kvarvarande lån ska lösas i mars 2021 samt Fastighetsbolaget Skruven i 
Mariannelund AB har 42 procents rörlig ränta då bolagets lån upptogs när bolaget 
var delägt och inte omfattades av regelverket. Totalt i koncernen uppfylls taket 
om max 40 procents rörlig ränta, koncernen har 6,3 procent av lånebeloppet rörlig 
ränta. 
 
Kommunens likviditet 2020-08-31 var +132,4 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +268,5 mnkr. Det är en förbättring av 
likviditeten till följd av att Eksjö Kommunfastigheter AB (EKFAB) löst revers till 
kommunen och upplånat externt istället samt att kommunen under året har fått 
stora statsbidrag. 
 
Kommunkoncernen hade 2020-08-31 en gemensam checkräkningskredit på 80 
mnkr hos Nordea. Eksjö Energi Elit AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB 
nyttjade checkräkningskredit internt i koncernen per 2020-08-31. Inget av den 
externa checkräkningskrediten nyttjades per 2020-08-31. Krediten fördelas internt 
mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2020-08-31 en 
totalt sett mycket god likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö Energi Elit AB med 
-26,7 mnkr och Byggnadsfirma Stridh och Son AB med -5,5 mnkr. Övriga bolag 
hade positiv likviditet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos 
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos 
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra 
Skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea 
Donationsmedelsfond. 
 
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld är 1 179,4 mnkr varav 1 172 mnkr har kommunal borgen. 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund AB:s lån upptogs när bolaget var delägt 
och har därmed inte kommunal borgen för sina lån.  
 
Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen 
med 1 372,6 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld ökat med 85,3 mnkr 
till största del beroende på att EKFAB löst revers till kommunen om 86 mnkr och 
lånat upp externt, EKFAB:s totala låneskuld har inte ökat. Byggnadsfirma Stridh 
och Son AB har ny upplånat 30 mnkr, Eksjö Energi AB har minskat sina lån med 
3,4 mnkr och Eksjö Stadshus AB har minskat lånen med 27,4 mnkr.  
 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet, tre föreningar och sedan tidigare finns 
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstod 8 tkr vid årsskiftet.  Totalt har kommunen ett 
borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,7 mnkr, totalt 
borgensåtagande för aktuella skulder är 1 178,7 mnkr. 

Motparter 
De helägda bolagens externa lån finns till 99,4 procent i Kommuninvest och 0,6 
procent i Swedbank. Lånen i Swedbank är upptagna av Fastighetsbolaget Skruven 
i Mariannelund AB, övriga bolag har samtliga sina lån i Kommuninvest.  
 
Kapital- och räntebindning 
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 3,6 år och 
räntebindningen 3,7 år. Eksjö Stadshus AB har, på grund av närhet till att lånen 
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning.  
 
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller de 
flesta bolag i koncernen, undantag är Eksjö stadshus AB på grund av kvarvarande 
lån ska lösas i mars 2021 och som har 100 procent rörlig ränta samt 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund AB vars lån upptogs när bolaget var 
delägt och har 42 procent rörlig ränta. Totalt i koncernen uppfylls kravet då  
koncernens lån har 93,7 procent fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta) 

Snitträntan i koncernen hittills i år är 1,15 procent. 

  

15
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Derivat 
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. 
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast 
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 87 mnkr avtalat om ränteswapar 
hos Nordea. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-10-27 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 207 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2020 
med granskningsrapport 
Dnr KLK 2020/256 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att Höglandsförbundets delårsrapport 2020 anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundets delårsrapport omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2020 
både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns gällande 
Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna budgeten för 
2020. 

Årets budgeterade resultat är 1 108 tkr, vilket motsvarar 1 procent av förbundets 
omsättning under året. Utfallet för perioden är 6 246 tkr och det prognostiserade 
resultatet för 2020 är 4 004 tkr, vilket är 2 896 tkr bättre än det budgeterade 
resultatet.  

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 186 procent för perioden. 
100 procent eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut 
finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker 
förbundets finansiella ställning. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är inte rapporterade vid delåret. 9 av de 11 indikatorerna förväntas 
nås på helåret. De två finansiella målen är båda uppfyllda och prognostiseras nås 
även på helåret.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Granskning av delårsrapport 2020 – Höglandsförbundet 
Revisionsskrivelse Granskning av delårsrapport 2020 
Delårsrapport 2020 Höglandsförbundet  
Direktionens beslut 2020-10-29 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 208 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, 
fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2021 
Dnr KLK 2020/209 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde om avgifter för VA 
och renhållning.  Då beslutades bland annat att notera att styrelsen för Eksjö 
Energi AB godkänt att 80 procent av renhållningstaxan indexregleras enligt 
oktober månads index för 2020, preliminärt innebärande en höjning om 1,5 
procent gällande renhållningstaxan och 1 procent gällande slamtömning. Enligt 
renhållningstaxan, som antogs av kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en 
indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna, med tillämpning av 
oktober månads avfallsindex. 

Då oktober månads index inte fanns tillgängligt kunde någon exakt procentsats 
inte redovisas. 

Eksjö Energi AB redovisar nu den exakta höjningen avseende renhållning enligt 
oktober månads index;  

Sophämtning  1,5 procent 

Slamtömning 1,6 procent 

Beslutsunderlag  
Meddelande från Eksjö Energi AB 2020-11-26  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB
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Kf § 209 Uppräkning av taxor för tillsyn och 
tillstånd 2021 
Dnr KLK 2020/282 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

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

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex med avrundning till helt krontal. 
Vid negativt index bibehålls tidigare pris. 
Justering av taxan görs av räddningstjänsten inför varje nytt år och anmäls till 
kommunfullmäktige innan den nya taxan träder i kraft enligt beslut KLK 
2020/282. 

Index för år 2020 är 336,97, varför timtaxan föreslås justeras till 1 003 kr per 
timme. (Index för 2019 var 336,04 och taxan 1 000 kr per timme).  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson 2020-11-13 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten
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Kf § 210 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten 
utförda av räddningstjänsten 2021 
Dnr KLK 2020/284 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar, med stöd av beslut i kommunfullmäktige, ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
 
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris. 
 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 
Index för år 2020 är 336,97. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Taxor för tjänster utförda av räddningstjänsten 2021 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten
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Kf § 211 Reglemente för Eksjö kommunrevision - 
revidering 
Dnr KLK 2020/272 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att anta reglemente för Eksjö kommunrevision.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-22 att ställa sig positiv till att bilda ett 
gemensamt revisionskontor tillsammans med Aneby och Ydre kommuner och 
Höglandsförbundet, och att ge förvaltningen i uppdrag att skriva om revisionens 
reglemente så att revisionen kan anställa. 

Ett stycke, § 17, har lagts till i reglementet, och mindre justeringar av tidigare 
felaktigheter har gjorts. Det reviderade reglementet har varit på remiss hos 
kommunrevisionen, och deras synpunkter har tagits med i förslaget. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Reglemente för Eksjö kommunrevision 
      

Utdrag:  
Kommunrevisionen 
EKFS
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Kf § 212 Mediacenter Jönköpings län budget för 
2021 - samråd 
Dnr KLK 2020/237 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna Budget 2021 för Mediacenter Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds 
förslag till budget 2020 för samråd i medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas 
önskemål att inte höja medlemsuttaget 2021–2023. Istället tas dessa medel ut från 
Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för 
utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten. 
 
Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell 
ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2019-12-31 till drygt 7,1 mnkr. Efter 
diskussioner med sakkunnig på Sveriges kommuner och regioner, SKR, och 
förbundets auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2021–
2023 minska Eget kapital till ca 5,5 mnkr. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29 
Ledningsutskottets beslut 2020-10-20 
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021.  
Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2021–2023 
Förslag till budget 2021 
      

Utdrag:  
Mediacenter Jönköpings län
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Kf § 213 Ändrade ägarförhållanden 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 
Dnr KLK 2020/273 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna att Eksjö Stadshus AB säljer aktierna i Byggnadsfirma Stridh och 
son till Eksjöbostäder AB för en krona samt att bolaget Byggnadsfirma Stridh och 
son AB därefter uppgår i Eksjöbostäder AB genom fusion, 

att till Eksjö Stadshus AB lämna ett villkorat aktieägartillskott om 5 mnkr, 

att till Eksjö Stadshus AB lämna ett villkorat aktieägartillskott om 2,5 mnkr att 
lämna vidare som villkorat aktieägartillskott till Eksjöbostäder AB utifrån 
nedskrivning av fastigheten Ciselören 1 till 33 mnkr samt 

att prövning av värdet på fastigheten Ciselören 1 ska ske för eventuell återföring 
av det villkorade aktieägartillskottet, första omvärderingen ska ske år 2025. 

Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Urban Svensson (SD) och Helena 
Möller deltar endast i beslutet i den delen som avser första att-satsen.  

Ärendebeskrivning  
I Byggnadsfirma Stridh och son AB är den enda egentliga tillgången fastigheten 
Ciselören 1. När Eksjö Stadshus AB 2016 köpte Byggnadsfirma Stridh och Son 
AB var avsikten att när byggnaden återuppbyggts efter branden skulle bolaget eller 
fastigheten säljas externt eller inom koncernen till Eksjöbostäder AB då det inte är 
effektivt att bedriva bolaget med endast en fastighet eller ha två bolag i koncernen 
som bedriver samma typ av verksamhet.  

Byggnaden på Ciselören 1 är nu färdigställd och möjligheter för förändrade 
ägarförhållanden har utretts av auktoriserad revisor Dag Köllerström. I 
utredningen som redovisats, är ungefärliga värden använda för att visa på effekter 
varför de inte helt stämmer överens med de mer exakta värden som redovisas 
nedan. 

Bokförda värden: 
Stridh o Son AB:  73,2 mnkr (ungefärligt uppskattat värde då alla fakturor för   

        byggnationen ännu inte kommit) varav 37,8 mnkr  
        finansierats av försäkring 

Eksjö Stadshus AB: 14,8 mnkr (aktier i Byggnadsfirma Stridh och Son AB) 
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Försäljning av Byggnadsfirma Stridh och Son AB och fusion med Eksjöbostäder AB 
För att samla all allmännyttig bostadsverksamhet som bedrivs i koncernen i ett 
bolag föreslås att Eksjö Stadshus AB säljer aktierna i Byggnadsfirma Stridh och 
son AB för 1 krona till Eksjöbostäder AB och därefter genomförs fusion av 
Byggnadsfirma Stridh och son AB upp i Eksjöbostäder AB. Värdet på aktierna i 
Byggnadsfirma Stridh och son bedöms vara i princip noll på grund av det 
nedskrivningsbehov som finns i bolaget och redovisas nedan. 
 
Nedskrivningsbehov av fastigheten Ciselören 1 
Utifrån Byggnadsfirma Stridh och Son AB:s kalkyler, marknadsvärdering och Dag 
Köllerströms utredning, står det klart att värdet på fastigheten behöver skrivas 
ned.  
 
Nedskrivningen är i två delar, dels den del som planerats skrivas ned mot 
brandskadefonden (försäkringsersättningen) och dels resterande del till 
fastighetens uppskattade verkliga värde. 
 
Fastigheten är marknadsvärderad av två externa parter på uppdrag av 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB, värderingarna visar båda på marknadsvärde 
runt 30 mnkr med intervall mellan 28 mnkr och 33 mnkr.  
 
Byggnaden är nyss färdigställd och förhållandena kan förändras, särskilt då 
innehavet av fastigheten är långsiktigt varför dagens marknadsvärdering inte per 
automatik är det värdet som fastigheten ska vara bokförd till.  
 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB har utifrån kassaflödesanalys sett att 33 mnkr 
är ett rimligt bokfört värde på fastigheten. Vid beräkningen har en kalkylränta om 
3,8 procent använts, vilket är något högre än den kalkylränta som användes vid 
byggnationen av Lunden, som var 3,5 procent. Anledningen till den något högre 
kalkylräntan är att fastigheten inrymmer blandad verksamhet, vilket har en något 
högre risk än fastigheter med enbart bostäder.  

Bokfört värde före justering    81,3 mnkr 
Bidrag från Boverket    -3,9 mnkr 
Avdrag för moms    -4,0 mnkr 
Justering av driftskostnader    -0,2 mnkr 
Summa bokfört värde:    73,2 mnkr  
Nedskrivning försäkringsersättning - 37,7 mnkr 
Övrig nedskrivning:  - 2,5 mnkr 
Nytt bokfört värde:    33,0 mnkr 
 
Aktieägartillskott till Eksjöbostäder AB 
Grundprincipen i kommunkoncernen är att respektive kollektiv ska ta sina 
kostnader, det vill säga, ska inte subventionera hyresgäster i allmännyttiga 
bostadsföretag och hyresgästerna ska inte betala kostnader som hör till 
skattekollektivet.  
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När bolaget med fastigheten köptes 2016 var syftet att bygga upp fastigheten med 
bostäder och med en utformning som passade in i Gamla Stan. Den 
utformningen har inneburit fördyrad investering och kan ses som 
skattekollektivets finansiering vilket kan motivera att kommunen gör ett 
ägartillskott motsvarande den del av nedskrivningen som är utöver 
försäkringsersättningen, det vill säga 2,5 mnkr.  
 
På sikt kan dock fastighetens värde öka och nedskrivningen återföras, därför bör 
aktieägartillskottet vara villkorat och bolaget ska betala tillbaka det vid eventuell 
framtida återföring av nedskrivningen eller andra förhållanden som motiverar 
återbetalning. För att en återbetalning av det villkorade aktietillskottet ska kunna 
ske bör nedskrivningen ske efter försäljningen av fastigheten till Eksjöbostäder 
AB till bokfört värde.  
 
En omvärdering av fastigheten bör sedan ske efter en tid för att se om återföring 
ska ske, första omvärderingen bör ske 2025. 
 
Aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB 
Med samma resonemang som ovan, där grundprincipen i koncernen är att 
respektive kollektiv ska finansiera sin verksamhet, och syftet med köpet av bolaget 
var att tillhandahålla bostäder och påverka utformningen av fastigheten att passa 
in i Gamla Stan, motivera ett villkorat aktieägartillskott från kommunen för delar 
av värdeminskningen av aktierna i Byggnadsfirma Stridh och son AB. Aktiernas 
bokförda värde är 14,8 mnkr, de värderas vid en försäljning till en krona. Eksjö 
Stadshus AB:s behov av aktieägartillskott är lägre, bland annat beroende på 
återföring av annan tidigare nedskrivning. Behovet av aktieägartillskott är 5 mnkr. 
 
YRKANDE 
Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 
 
Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbäck (M) och Sebastian Hörlin (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef  
Bilaga 1 Ciselören 1 möjligheter och effekter 
Bilaga 2 Bokfört värde med sammanställning större kostnadsposter Ciselören 1  
Eksjö Stadshus AB beslut 2020-11-10, 2020-11-30 
Eksjöbostäder AB beslut 2020-11-23, 2020-11-30  
      

Utdrag:  
Eksjö Stadshus AB 
Eksjöbostäder AB 
Byggnadsfirma Stridh och son AB 
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Kf § 214 Bolagsordning MA Industrifastigheter AB 
Dnr KLK 2020/270 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna bolagsordning för MA Industrifastigheter AB. 

Ärendebeskrivning  
MA Industrifastigheter AB föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering 
av bolagsordning, så att bolagets räkenskapsår följer kalenderår och sammanfaller 
med övriga bolags kalenderår i kommunkoncernen.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
MA Industrifastigheter AB:s beslut 2020-10-27 
      

Utdrag:  
MA Industrifastigheter AB
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Kf § 215 Försäljning, del av Muffen 2 till 
Hagelsrums biogas 
Dnr KLK 2020/236 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna köpekontrakt för del av Muffen 2. 

Ärendebeskrivning  
Hagelsrums biogas AB har för avsikt att etablera en tankstation för biogas i Eksjö. 
Enligt avsiktsförklaring mellan parterna ska en lämplig lokalisering för att uppföra 
tankstationen föreslås. Föreslaget område för försäljning till bolaget avser del av 
Muffen 2 vid Pumpgatan i Abborravik. I direkt anslutning till området finns 
befintlig självtvättanläggning, snabbmatsrestaurang, drivmedelsstationer och 
däckverkstad.   

Aktuell lokalisering har efter diskussioner mellan parterna konstaterats vara 
lämplig för aktuell etablering. Därefter har köpekontrakt förhandlats fram mellan 
parterna som avser ett förvärv om ca 4 150 m2 från fastigheten Muffen 2.  

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C), Sebastian Hörlin (S), Sven-Olov Lindahl (L), Markus 
Kyllenbäck (M), Johan Ragnarsson (V), Mattias Ingeson (KD), Lea 
Petersson (MP) och Ulf Svensson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt Muffen 2 Hagelrums biogas 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Hagelsrums biogas
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Kf § 216 Försäljning Bykvarn 1:1, västra 
Nannylund 
Dnr KLK 2020/155 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna köpekontrakt för del av Bykvarn 1:1 (preliminär beteckning Bykvarn 
1:9). 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun och exploatören Propulus Market II AB ingick 2020-09-17 
markanvisningsavtal, godkänt av kommunstyrelsen 2020-06-02, för aktuellt 
område som är beläget väster om Mosstegsgatan mellan polishuset i Nannylund 
och riksväg 32.   

Exploatören avser etablera ett handelscentrum i området som är planlagt för 
detaljhandel, verksamheter och kontor, enligt detaljplan som fastställdes 2018.  

För att exploateringen ska fortlöpa föreslås att köpekontrakt ingås. 
Köpekontraktet innehåller ett antal villkor för att säkerställa att exploateringen 
genomförs enligt intentionerna i markanvisningsavtalet och syftet som är 
fastslaget i befintlig detaljplan.  

Exploateringen avser en etappvis etablering av handelslokaler inom området. 
Etapp 1 med två butiker med inriktning mot handel i form av byggvaror och 
lågpris, etapp 2 med dagligvaruhandel. Köpets fullbordan, tillträde, är även 
villkorat med att byggnation påbörjas inom ett år från att köpekontraktet ingås. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Ulf Svensson (SD), Sebastian Hörlin (S), Sven-Olov Lindahl (L), Markus 
Kyllenbäck (M) och Annelie Hägg (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Bykvarn 1:1 Bykvarn 1:9 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Hagelsrums biogas
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Kf § 217 Prolongering av handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor 
Dnr KLK 2020/240 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2015–2018 
med tillhörande delprogram operativa insatser reviderat 2018 prolongeras 
(förlängs) till och med 2022. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ska varje kommun upprätta ett 
handlingsprogram som beskriver hur kommunen avser att arbeta med olyckor 
som kan föranleda räddningsinsatser. Vidare föreskrivs att handlingsprogrammet 
ska revideras och fastställas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. 

Brukligt är att revidering och beslut sker under första året av mandatperioden så 
att den nya fullmäktigeförsamlingen kan fastställa programmet.  

Handlingsprogrammet består av två delar, en allmän del som beskriver målen för 
kommunens säkerhetsarbete och en operativ del som beskriver kommunens 
operativa räddningsorganisation och dess förmåga. 

Som grund för programmet ska finnas en riskanalys som beskriver vilken riskbild 
som finns i kommunen.  

Riskanalysen aktualitetsprövades 2018 i samband med att det operativa 
delprogrammet reviderades då utryckningsstyrkan i Eksjö minskades, 
kommunfullmäktiges beslut 2018-12-11. 
 
Arbetet med att revidera handlingsprogrammet startades under hösten 2019, men 
kom att försenas på grund av personalvakanser inom räddningstjänsten. När dessa 
sedan var åtgärdade, prioriterades andra arbetsuppgifter än arbetet med 
handlingsprogrammet på grund av rådande pandemi, covid-19.  
 
Samtidigt har regeringen under våren 2020 lagt fram en proposition om 
revideringar av lagen om skydd mot olyckor som bland annat innebär att man 
flyttar tillsynsansvaret över den kommunala räddningstjänsten från länsstyrelsen 
till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.  

MSB har nu under hösten startat upp ett arbete med att ta fram nya föreskrifter 
för hur handlingsprogrammen ska vara utformade och vilket innehåll dessa ska ha. 
Föreskriften förväntas vara färdig och i kraft till nästa mandatperiod. 
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Muntligt samråd har därför skett med nuvarande tillsynsmyndighet, 
beredskapsenheten på Länsstyrelsen, huruvida en förlängning av tidigare 
handlingsprogram är möjlig. 

Länsstyrelsens besked är att under rådande omständigheter är en förlängning av 
tidigare handlingsprogram fullt möjlig. 

Länsstyrelsen delar också räddningstjänstens uppfattning om att den riskanalys 
som aktualitetsprövades 2018 i allt väsentligt fortfarande är aktuell. 

Istället för att investera arbete i att uppdatera nuvarande handlingsprogram för att 
sedan kanske tvingas göra om det i grunden, föreslås därför en förlängning av det 
nuvarande programmet till och med 2022. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Operativt program Eksjö rev 2018 fastställt 
Riskanalys fastställt 2016 aktualitetsprövad 2018 
Handlingsprogram 2015 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten
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Kf § 218 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr KLK 2019/259 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 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. 

Denna statistikrapportering ska 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. 

För innevarande period rapporteras åtta beslut inom äldreomsorgen och två inom 
omsorgen, som ej verkställda. Tiden som förflutit för gynnande beslut som inte är 
verkställda är mellan 3,5–8 månader. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Socialberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare 
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Kf § 219 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda 
elbilar och laddhybrider inom Eksjö kommun - 
motion 
Dnr KLK 2020/119 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att förklara motionen bifallen. 
 
Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet framför genom Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) i motion 
2020-03-31 följande:  
 
Enligt organisationen miljofordon.se (en nationell informationstjänst om 
miljöfordon och bränslen) finns i Eksjö kommun tre platser för allmänheten med 
laddmöjligheter för elbil eller laddhybrid. Dessa platser är vid parkeringen på 
Coop, parkeringen vid Resecentrum samt vid Olsbergs Arena. Motionärerna 
framför att i jämförelse med övriga höglandskommuner ligger Eksjö i 
bottenskiktet när det gäller tillgängliga laddplatser för allmänheten.  
 
Motionärerna menar att om vi vill att Eksjö ska vara en hållbar kommun med ett 
hållbart transportsystem behövs goda förutsättningar för de som väljer att köra 
elbil/laddhybrid. Därför måste det säkerställas att det finns en väl fungerande 
infrastruktur med laddmöjligheter i hela kommunen.   
 
Motionärerna hänvisar till Eksjö kommuns nya kommunprogram för den hållbara, 
nära och aktiva kommunen 2020-2023, där Eksjö kommun bland annat ska:  
- ha en robust och hållbar infrastruktur,  
- verka för en effektiv energianvändning och för en omställning till förnybar 
energi  
- upplevas som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i, och fler 
besöksanledningar ska utvecklas för att fler ska vilja besöka kommunen året om.  
 
Miljöpartiet anser därför att ännu fler laddmöjligheter tillgängliga för allmänhet 
och besökare, etableras på strategiska platser i kommunen. I samband med det vill 
motionärerna också att en översyn görs vid vilka kommunala arbetsplatser, 
verksamheter och anläggningar som det kan vara lämpligt att placera ut 
laddstolpar tillgängliga för både allmänhet och personal; exempelvis vid skolor, 
idrottsanläggningar och äldreboenden. 
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Miljöpartiet yrkar därför 

- att ytterligare strategiska platser för laddstolpar /laddplatser utreds,  
- att förslag tas fram på vid vilka kommunala verksamheter det är lämpligt 

att placera ut laddstolpar/laddplatser samt  
- att fler laddmöjligheter etableras för att kunna ladda elbilar/laddhybrider 

för såväl invånare som besökare i hela vår avlånga kommun. 
 
Motionärerna lyfter ett aktuellt utvecklingsområde som Eksjö kommun idag inte 
har någon framförhållning för i planeringen. Åtgärdsförslagen syftar i enlighet 
med kommunprogrammets målsättning till en robust och hållbar infrastruktur.  

Den offentliga laddinfrastrukturen som finns tillgänglig i Eksjö kommun är idag 
helt koncentrerad till Eksjö stad. Möjligheten till att ladda sitt elfordon i övriga 
delar av kommunen förutsätter laddning i hemmiljö eller om arbetsgivaren 
erbjuder möjligheten. Våra gäster och turister har därför liten möjlighet om inte 
besöksmålet har förutsättningar som exempelvis Filmbyn i Mariannelund.  

Den infrastruktur som byggts ut i Eksjö stad har delvis finansierats via bidrag 
genom klimatklivet som inneburit 50 procent kostnadstäckning för investeringen. 
Sådana ansökningar bör prövas även för framtida investeringar.  

Samhällsbyggnadssektorns analys av behovet pekar på att Eksjö kommun har en 
viktig roll att spela för att i närtid täcka ett basbehov i några av kommunens orter. 
I takt med att räckvidden för elfordon ökar kommer hemmaladdningen vara den 
absolut vanligaste laddplatsen och därefter i anslutning till arbetsplatsen. De 
offentliga laddplatserna ska snarast ses som ett komplement för trygghet i 
systemet samt en förutsättning för att turister och besökare ska ha en rimlig chans 
att kunna använda elfordon i vår region.  

Eksjö kommun bör därmed bygga ut laddinfrastruktur i flera av kommunens orter 
med utgångspunkt i stråket utmed väg 40. Placering bör ske i närhet av 
centrummiljöer och busshållplatser då platserna även skulle kunna nyttjas som 
bytespunkter till kollektivtrafiken. 

För laddning finns olika typer av laddstationer. Normalladdare eller 
semisnabbladdare är de som finns i Eksjö stad idag. De laddar upp en standard el-
bil på cirka 3-4 timmar och är den vanligaste typen i stadsmiljöer idag. Det är den 
typ som troligtvis är lämplig att bygga ut i våra orter. Snabbladdstationer finns 
inga ännu men Eksjö kommun har ansökt hos klimatklivet om en 
snabbladdstation vid Abborraviksrondellen. Snabbladdstationer ställer betydligt 
högre krav på elinfrastrukturen runt om och är betydligt dyrare än normalladdare.  

För Eksjö kommuns verksamhet finns idag laddmöjligheter på flera platser. Hur 
många laddplatser som behövs blir beroende på vilken omställningstakt fordonen 
har och vilken andel som är lämplig att ha i eldrift. Eksjö kommun verkar för att 
en biogasstation ska bli verklighet i Eksjö vid Abborraviksrondellen. Om det 
skulle bli verklighet finns starka incitament för Eksjö kommun att istället succesivt 
gå över till biogas för större delen av fordonsflottan som utgår från Eksjö stad. 
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De fordon som utgår från kommunens övriga delar kan med fördel övergå till 
eldrift eller hybridvarianter för att så långt som möjligt minska klimatpåverkan 
från Eksjö kommuns egna transporter. 

Samhällsbyggnadssektorn föreslår i enlighet med motionen att fler platser utreds 
och att fler laddplatser byggs ut i kommunen. Den ekonomiska utgångspunkten 
bör vara att medel från befintlig investeringsram används vilken bedöms inrymma 
cirka ett projekt årligen. Ska utbyggnadstakten vara snabbare måste omfördelning 
eller tillägg inför 2022 eller senare övervägas. Respektive verksamhets möjlighet 
att nyttja biogas, el eller annat bränsleslag måste ytterligare utredas. 

YRKANDE 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar  

Lea Petersson (MP), Markus Kyllenbäck (M), Johan Ragnarsson (V) och 
Sven-Olov Lindahl (L) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring 2020-10-16 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01, 2020-12-01 
Motion från Miljöpartiet 2020-03-31  
      

Utdrag:  
Lea Petersson 
Eva Ekenberg 
Samhällsbyggnadssektorn
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Kf § 220 Effektivisering av kommunens 
administration och överbyggnad 
Dnr KLK 2020/246 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisad motion till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson (SD) framför i motion 2020-10-22 
följande. 

Med i tidigare års lagda budgetar har Sverigedemokraterna berört Eksjö kommuns 
personalstorlek angående antal anställda och nyanställningar av tjänstepersoner, 
chefer och mellanchefer, och denna överbyggnad som är enorm jämfört med 
andra likvärdiga kommuner enligt Kolada.  

Sverigedemokraterna har även vid flertal tillfällen deklarerat att professionen med 
kommundirektören Tord Du Rietz i spetsen och med en liten grupp ska utreda 
och återrapportera till kommunfullmäktige. Man har fått till svar att det inte varit 
den politiska viljeinriktningen då Sverigedemokraternas budget tidigare blivit 
nerröstad. Med ovanstående i beaktande, läggs nu ett skarpt förslag till utredning 
med denna motion.  

Sverigedemokraterna vill   

att kommundirektören Tord du Rietz ihop med en grupp på max tre personer tar 
fram en enkät som alla kommunanställda får ta del av och svara på i hela 
organisationen bland våra anställda och bolag från lägsta till högsta instans.  

att svaren på denna enkät skickas direkt till denna grupp för bästa genomslagskraft 
och av högsta anonymitet, som sedan presenteras här i kommunfullmäktige.  

att bland frågorna ska det tydligt framgå vad som kan göras bättre och vilka 
tjänster (inte person) som är överflödiga i er eller överordnad organisation. 
Frågorna bör ställas i denna ordning nerifrån och upp, då chefer håller chefer 
bakom ryggen samt att vi måste komma i fas med denna överbyggnad. 

Beslutsunderlag  
Motion från Sverigedemokraterna 2020-10-22 
      

Utdrag:  
Sverigedemokraterna 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 221 Parkeringsräcken på 
Storegårdsparkeringen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/243 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med  
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Tapio Sulasami framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande. 
Parkeringen vid Storegårdsområdet (öster om Prästängsskolan) används för 
parkering av personbilar, kollektivtrafik med mera. Parkeringsplatserna är målade 
med vita linjer. Det finns även en källsorteringsstation på området. 
Då parkeringsplatsen inte nyttjas vad den egentligen är till för, förekommer det att 
en del nyttjar området för fordonsaktiviteter av andra slag. Det märks bland annat 
av de spår som finns inom området. 
 
För att till viss del begränsa oönskade aktiviteter med fordon bör 
parkeringsräcken sättas upp, eventuellt kompletterade med upphöjda refuger som 
markerar in- och utfarterna från respektive parkeringsområde. Man bör även 
överväga att anlägga lämpliga upphöjda "refuger" som markerar in- och utfarter 
från respektive parkeringsområde, och anlägga lämpliga hastighetsbegränsande 
hinder längs "bussgatan" inom parkeringsområdet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Tapio Sulasami 2020-10-19 
      

Utdrag:  
Tapio Sulasami 
Kommunstyrelsen
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Kf § 222 Nytt elljusspår Abborravik - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/244 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen med  
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Tomas Riebring framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande. 

I Eksjö tätort finns idag två system med elljusspår, Brännemon och 
campingen/Skidstugan. Brännemon är beläget i stadens norra del och 
campingen/Skidstugan i stadens östra del. Idag är det långt till elljusspår för 
boende i Eksjös sydvästra delar. Det föreslagna elljusspåret har ett strategiskt 
geografiskt läge i förhållande till övriga elljusspår. 

Föreslaget nytt elljusspår är redan belyst med 1 950 meter (m), mestadels i form av 
gång- och cykelvägar. Sträckan som saknar belysning idag är Lyckeberg-Persö, en 
sträcka på 450 m. Inga nya vägar behöver anläggas. 

Med relativt små insatser, 450 m ny belysning, skulle alltså Eksjö kunna få ett 2,4 
km nytt elljusspår. Underlaget för det nya elljusspåret skulle vara 1760 m grus och 
640 m asfalt. 

Primär målgrupp är boende i områdena Lyckeberg, Talludden och Västra 
Brudbadet. Även idrottsutövare vid Ränneborg tros ha nytta av elljusspåret då det 
endast är 1,1 km belyst väg till elljusspåret, huvudsakligen på gång- och cykelbana. 

Alternativa sträckningar förbi Abborravik presenteras i bilaga. Fördelen med dessa 
sträckningar är att elljusspåret då inte behöver korsa Kråkebergsvägen samt att 
elljusspårets sträcka på asfalt minskar väsentligt. Nackdelen är att det krävs en 
något större insats i anläggandet av elljusspåret. Med de alternativa sträckningarna 
blir elljusspåret ca 2,1 km. 

Det nya elljusspåret kan med fördel ingå i Skedhults friluftsområde och knyts med 
hjälp av Höglandsleden ihop med övriga motionsspår Persöspåret och 
Skedhultsspåret. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tomas Riebrings förslag är att skapa Eksjö tätorts tredje elljusspår. 

Steg 1: 

1, installera belysning på sträckan Lyckeberg-Persö. 

2, sätt upp motionsspårsmarkeringar. 

Eventuellt steg 2: 

Utred möjligheten till alternativ passering av Abborravik. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Tomas Riebring 2020-10-19 
      

Utdrag:  
Tomas Riebring 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 223 Skidlekplats vid ishallen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/302 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag för beredning och beslut till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag inkommet 2020-11-30 lämnas förslag om att använda skrapet 
från ishallsprepareringen för att bygga en skidlekplats för barn. Isskrapet som får 
karaktären av snö läggs idag i hög utanför ishallen och smälter bort. Ett slöseri 
med naturresurser kan tyckas. Denna hög borde, under någon del av 
vintersäsongen (tidslängden är inte det viktigaste i sammanhanget), kunna pistas ut 
och kunna användas till skidlekplats för barn.  

Ytan behöver inte vara särskilt stor förrän den kan vara till nytta för barnens lek 
och skidfostran. Skidlekplatsen bör läggas intill ishallen i lä för sol och vind i 
möjligaste mån. En skidlekplats knyter an till det redan befintliga 
rekreationsområdet mellan ishallen och Storegårdsparkeringen.  

Arbete med preparering av skidlekplats bör få plats inom ramen för befintliga 
kommunala tjänster, annars går det säkert att få hjälp från det befintliga 
föreningslivet. I vilket fall bör det inte leda till några egentliga kostnadsökningar. 
Bör påpekas att skidlekplatsen ska vara till för mindre barn. Föreslår att 
kommunen utreder möjligheterna till detta.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2020-11-30 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 224 Revision i delägda bolag - 
överenskommelse 
Dnr KLK 2020/281 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls.  

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisorerna inom nätverket Höglandets Revisorer – Högrev - och 
Vimmerby kommun, har tecknat samverkansavtal om att kommunägda bolag ska 
granskas genom lekmannarevisorer som utses för två år i taget. 

Överenskommelsen innebär att lekmannarevisorer i delägda bolag i samverkan 
med andra kommuner, utses för två år i sänder, av de fullmäktigeförsamlingar 
som är delägare. 

Det innebär att fullmäktige i Eksjö kommun ansvarar för att lekmannarevisorer 
väljs alla år, enligt den överenskommelse som ligger till grund för vilka som ska 
ansvara för revisionsuppdrag i de kommunägda bolagen. 

Revisorerna i Eksjö kommun överlämnar överenskommelsen med tillhörande 
bilagor som stöd för fullmäktige i samband med val av lekmannarevisorer. 

Beslutsunderlag  
Överenskommelse om revision i delägda bolag  
Revisionsskrivelse 2020-11-26 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 225 Beslut om fördelning av anvisningar 2021 
till kommuner i Jönköpings län 
Dnr KLK 2020/293 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 
kommuner framgår det vidare att 243 nyanlända ska anvisas till Jönköpings län  
2021. Länsstyrelsen ska enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen) besluta om 
kommuntal.  
 
En kommun är enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning (bosättningslagen), skyldig att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 
förutsättningar. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Jönköpings 
län (kommuntal) för kalenderåret 2021 ska ske enligt följande. 
 
Kommun Kommuntal  
Aneby   3 
Eksjö    0 
Gislaved 12 
Gnosjö 10  
Habo 20  
Jönköping 125 
Mullsjö   9  
Nässjö   0  
Sävsjö   0  
Tranås   4 
Vaggeryd 15  
Vetlanda   6  
Värnamo 39 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i Jönköpings län 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 226 Avsägelse av uppdrag - Annelie Sjöberg 
(M) 
Dnr KLK 2020/306 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Annelie Sjöberg (M) och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Annelie Sjöberg (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från 
och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Annelie Sjöberg (M)  
      

Utdrag:  
Annelie Sjöberg 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 
HR-avdelningen

42
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 227 Avsägelse av uppdrag - Maria Havskog 
(C) 
Dnr KLK 2020/300 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Maria Havskog (C) och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Maria Havskog (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från 
2021-01-01.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Maria Havskog 2020-12-07 
      

Utdrag:  
Maria Havskog 
Kommunstyrelsen 
Valberedningen 
HR-avdelningen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 228 Avsägelse av uppdrag - Rozita Hedqvist 
(S) 
Dnr KLK 2020/307 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen från Rozita Hedqvist (S) och överlämna ärendet till 
valberedningen.   

Ärendebeskrivning  
Rozita Hedqvist (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Rozita Hedqvist 
      

Utdrag:  
Rozita Hedqvist 
Barn- och utbildningsnämnden 
Valberedningen 
HR-avdelningen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 229 Avsägelse av uppdrag - Annika Hultkvist 
Dnr KLK 2020/250 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Annika Hultkvist och överlämna ärendet till 
valberedningen. 

Ärendebeskrivning  
Annika Hultkvist avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjöbostäder AB, Eksjö 
Kommunfastigheter AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Annika Hultkvist  
      

Utdrag:  
Annika Hultkvist 
Valberedningen 
Respektive bolag 
HR-avdelningen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 230 Avsägelse av uppdrag - Jan-Erik 
Wahlström 
Dnr KLK 2020/312 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelse från Jan-Erik Wahlström och överlämna ärendet till 
valberedningen.  

Ärendebeskrivning  
Jan-Erik Wahlström avsäger sig uppdragen som ledamot i styrelsen för Itolv AB 
och som suppleant i Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Jan-Erik Wahlström 2020-12-09 
      

Utdrag:  
Jan-Erik Wahlström 
Valberedningen 
HR-avdelningen 
Respektive bolag
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Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 231 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr KLK 2020/239 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2020-10-22 avsägelse från Ingrid Ottosson (S). 

Länsstyrelsen meddelar i beslut 2020-11-03 att Lennart Gustavsson (S) har utsetts 
till ny ledamot i kommunfullmäktige från och med 2020-11-03 till 2022-10-14, 
samt att Seda Grigoryan (S) för samma period har utsetts till ny ersättare. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsens beslut 2020-11-03 
      

Utdrag:  
Lennart Gustavsson 
Seda Grigoryan 
HR-avdelningen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 232 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Annelie Sjöberg (M) 
Dnr KLK 2020/306 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Annelie Sjöberg (M) utse Maria 
Havskog (C) till 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Annelie Sjöberg 
(M) som ledamot i kommunstyrelsen från 2021-01-01.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Annelie Sjöberg 2020-12-07 
      

Utdrag:  
Maria Havskog 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 233 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Maria Havskog (C) 
Dnr KLK 2020/300 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Maria Havskog (C) utse Annelie 
Sjöberg (M) till 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Maria Havskog (C) 
som avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från 2021-01-01.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Maria Havskog 2020-12-07 
      

Utdrag:  
Annelie Sjöberg 
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 234 Val av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Ingrid Ottosson (S) 
Dnr KLK 2020/239 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ingrid Ottosson (S), utse 
Rozita Hedqvist (S) till 2022-12-31.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige godkände 2020-10-22 avsägelsen från Ingrid Ottosson (S). 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
      

Utdrag:  
Rozita Hedqvist 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen
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Kommunfullmäktige 2020-12-15

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Kf § 235 Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Rozita Hedqvist (S) 
Dnr KLK 2020/307 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rozita Hedqvist (S) utse 
Annika Hultkvist (S) till 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Rozita Hedqvist (S) 
som avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Rozita Hedqvist 2020-12-07 
      

Utdrag:  
Annika Hultkvist 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen
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Kf § 236 Val av ledamot i styrelsen för Itolv AB 
efter Jan-Erik Wahlström (C) 
Dnr KLK 2020/312 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till ny ledamot i styrelsen för Itolv AB efter Jan-Erik Wahlström utse Morten 
Lindh till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Jan-Erik 
Wahlström som avsäger sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Itolv AB. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Jan-Erik Wahlström 2020-12-09 
      

Utdrag:  
Morten Lindh 
Itolv AB 
HR-avdelningen
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Kf § 237 Val av suppleant i Eksjöbostäder AB efter 
Jan-Erik Wahlström 
Dnr KLK 2020/312 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till suppleant i Eksjöbostäder AB efter Jan-Erik Wahlström utse Lisa Petri 
Draklid, till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Jan-Erik 
Wahlström som avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjöbostäder AB.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Jan-Erik Wahlström 2020-12-09 
      

Utdrag:  
Lisa Petri Draklid 
Eksjöbostäder AB 
HR-avdelningen
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Kf § 238 Val av suppleant i Eksjö 
Kommunfastigheter AB efter Jan-Erik Wahlström 
Dnr KLK 2020/312 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till suppleant i Eksjö Kommunfastigheter AB efter Jan-Erik Wahlström utse 
Lisa Petri Draklid, till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Jan-Erik 
Wahlström som avsäger sig uppdraget som suppleant i Eksjö Kommunfastigheter 
AB.  

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Jan-Erik Wahlström 2020-12-09 
      

Utdrag:  
Lisa Petri Draklid 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
HR-avdelningen
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Kf § 239 Val av suppleant i Byggnadsfirma Stridh 
och Son AB efter Jan-Erik Wahlström 
Dnr KLK 2020/312 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att till suppleant i Byggnadsfirma Stridh och Son AB efter Jan-Erik Wahlström 
utse Lisa Petri Draklid, till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har tidigare idag godkänt avsägelsen från Jan-Erik 
Wahlström som avsäger sig uppdraget som suppleant i Byggnadsfirma Stridh och 
Son AB. 

Beslutsunderlag  
Avsägelse från Jan-Erik Wahlström 2020-12-09 
      

Utdrag:  
Lisa Petri Draklid 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 
HR-avdelningen
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Kf § 240 Revisionens granskning av Uppsiktsplikt 
och ägarstyrning 
Dnr KLK 2020/313 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att remittera ärendet till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-03-18.  

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

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

Då huvuddelen av den kommunala kärnverksamheten ligger under 
kommunstyrelsen kvarstår uppsiktsplikten över nämnderna. Med den begränsade 
verksamhet som nämnderna har ansvar för och den otydlighet som vi menar finns 
i den kommunala organisationen, blir även kommunstyrelsen uppsikt över 
verksamheten otydlig och till större delen en självgranskning. Vi anser att det är 
viktigt att den parlamentariska beredningen som nu är tillsatt ser över kommunens 
organisation i syfte att föreslå en tydligare och mer renodlad organisationsmodell.  

Kommunrevisionen har särskilt noterat att registrerade uppgifter hos Bolagsverket 
avseende utsedda representanter i bolagen inte överensstämmer med de av 
fullmäktige behörigen valda företrädare. Revisorerna rekommenderar att 
kommunstyrelsen löpande gör avstämningar att de av kommunen utsedda 
representanter i bolagen överensstämmer med Bolagsverkets uppgifter.  

En liknande granskning genomfördes 2014 och jämfört med denna granskning 
har ingen större förändring skett avseende de rekommendationer som framförts. 
Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen hörsammar det som framförs i 
bifogad revisionsrapport samt tar del av SKR:s uppdaterade principer för 
ägarstyrning och vidtar de åtgärder som rekommenderas och är tillämpliga.  

Revisionens iakttagelser och slutsatser grundar sig på information som inhämtats 
och av redovisad granskningsrapport.  
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Beslutsunderlag  
Revisionsskrivelse 2020-12-09 
KomRedos granskningsrapport  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Kf § 241 Höjning av taxa för rengöring och taxa 
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 
mot olyckor 
Dnr KLK 2020/315 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och 
brandskyddskontroll årligen ska regleras efter sotningsindex utfärdat av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Sotningsindex för 2020 har försenats på grund av pandemin och en ovanligt sen 
avtalsrörelse, varför index meddelats först 2020-12-09. 
 
Index för uppräkning av taxan vid en höjning från 2021-01-01 är 0,867 procent, 
enligt beslut från SKR. 
 
Nytt timpris för rengöring från och med 2021-01-01 blir 472 kr exkl. moms. 
(Tidigare pris 468 kr exkl. moms)  
 
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2021-01-01 blir 555 kr exkl. 
moms. (Tidigare pris 551 kr exkl. moms). 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson 2020-12-11 
Taxa för rengöring 
Taxa för brandskyddskontroll 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten
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Kf § 242 Avslutning 
 
I och med att det är årets sista sammanträde framför ordföranden Mats 
Danielsson (M) sitt och presidiets tack till alla som deltar i fullmäktigearbetet, och 
för en trevlig stämning med respekt för olika åsikter och synpunkter.  
 
Därefter tackar han berörda tjänstemän som verkställer fullmäktiges beslut.   
 
Ordföranden vänder sig därefter till fullmäktige och kommunens medarbetare och 
tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, och förklarar årets sista 
sammanträde för avslutat. 
 
Presidiet, genom vice ordförande Ingbritt Martinsson (C) och andre vice 
ordförande GunBritt Henning (S), tackar ordföranden för gott samarbete och 
önskar ordföranden och alla i fullmäktige en God Jul och Gott Nytt År.
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