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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-26

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-17:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Maria Havskog (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Bo Ljung (KD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) 

Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare Elisabeth Werner (SD) 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Jan Ekelund (S) 
Johan Ragnarsson (V) 
Marie-Louise Gunnarsson (C) 
Lea Petersson (MP) 
 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 347-349 
Katarina Norèn, förskolechef § 355 
Malin Claesson, HR-chef § 351 
Jill Ekdahl, enhetschef Sociala sektorn § 357 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 359, 363-368 
  

 
Övriga   
  
Utses att justera Ingbritt Martinsson 
 
Justeringens plats   Stadshuset 2021-11-01 kl. 13:00   Paragrafer 346-379 
och tid 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ingbritt Martinsson 
  



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-10-26  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-26 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-11-01 Datum då anslag  2021-11-23 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 346 Godkännande av föredragningslistan   

§ 347 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - förvaltningen 2021/29  

§ 348 Eksjö kommuns delårsrapport 2021 2021/29  

§ 349 Finansrapport per 2021-08-31 2021/276  

§ 350 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll 
enligt lagen om skydd mot olyckor 2022 

2021/249  

§ 351 Antalet anställda och sjukfrånvaro - förvaltningen 2021/30  

§ 352 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion 2021/166  

§ 353 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 2021/213  

§ 354 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2022/2023 – barn- och 
utbildningssektorn 

2021/262  

§ 355 Fristående förskola, byte av huvudman – barn- och 
utbildningssektorn 

2021/263  

§ 356 Tillagningskök förskolan Skogsgläntan – barn- och 
utbildningssektorn 

2021/264  

§ 357 Feriepraktik 2021 2021/266  

§ 358 Äldreomsorg - särskilda boende 2020/88  

§ 359 Kommunalt verksamhetsområde vatten och avlopp, VA, 
Älghultasjön 

2021/267  

§ 360 Nifsarpsskolan - motion 2021/163  

§ 361 Ändrat förfallodatum för Eksjö kommuns barnomsorg - motion 2021/62  

§ 362 Motorburen ungdom - motion 2021/160  

§ 363 Säkrare motionsspår - medborgarförslag 2021/113  

§ 364 Bygg en Pumptrack vid aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag 

2021/123  

§ 365 Översyn av parkering på Stocksnäsvägen - medborgarförslag 2021/139  

§ 366 Dedikerad öppen container för plastavfall på återvinningscentral -
medborgarförslag 

2021/110  
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§ 367 Uppsättning av askkoppar utmed Södra- och Norra Storgatan - 
medborgarförslag 

2021/103  

§ 368 Utomhusgym vid Brännemon - medborgarförslag 2021/169  

§ 369 Kostnadsfria och säkra mensskydd till elever och anställda i Eksjö 
kommun - motion - fördelning 

2021/240  

§ 370 Vätgas - grönt och närproducerat - medborgarförslag - fördelning 2021/174  

§ 371 Förbättrade åtgärder på träspångar i nära anslutning till 
Höglandsleden i Kaffekullen - medborgarförslag - fördelning 

2021/181  

§ 372 Vattna från Kvarnarpssjön - medborgarförslag - fördelning 2021/187  

§ 373 Småbåtshamn i Hunsnäsen - medborgarförslag - fördelning 2021/204  

§ 374 Parkering Eksjö Camping - medborgarförslag - fördelning 2021/205  

§ 375 Trafiksituationen Västerlånggatan - Grenadjärgatan i Eksjö - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/215  

§ 376 Anmälningsärenden   

§ 377 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 378 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 379 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

 



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-26

 
  

Ks § 346 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Finansrapport per 2021-08-31 
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Ks § 347 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Jämfört med delårsrapporten per 2021-08-31 är innebär prognosen efter 
september ett förbättrat resultat med 7,9 mnkr främst på grund av förbättrad 
skatteprognos och bättre prognos för pensionskostnaderna. 

Årets resultat prognostiseras bli positivt, 45,3 mnkr (motsvarar 3,8 procent av 
skatter och bidrag). Det är 13,9 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 31,4 
mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag).  

Sektorerna har under årets nio månader förbrukat 858,1 mnkr (77 procent) av 
budgetanslaget på 1 117,9 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 23,4 mnkr. Jämfört med augustiprognosen är det en 
försämring med 0,1 mnkr. 

Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, något lägre än vid 
delårsbokslutet. 

Överförmyndarnämnden redovisar en oförändrat positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  

Revisionen redovisar oförändrat en positiv avvikelse med 0,2 mnkr på grund av 
lägre sammanträdeskostnader i samband med pandemin. 

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 1,5 mnkr (2,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. Jämfört med 
augustiprognosen är det en försämring med 0,1 mnkr. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr (0,3 
procent av budgeten). Flera delar av verksamheten prognostiserar positiva 
avvikelser och mät- samt plan- och byggverksamheten prognostiserar negativa 
avvikelser. Jämfört med augustiprognosen är prognosen 0,1 mnkr lägre. 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 2,9 mnkr (-0,6 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med augustiprognosen är det en förbättring med 0,8 
mnkr.  
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Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 25,0 mnkr (-5,4 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 0,6 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade för externa 
placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar och 
ekonomiskt bistånd.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar ingen avvikelse mot budget, vilket 
är 0,1 mnkr lägre än föregående månad.  

Prognosen för outlagda anslag för oförutsett, utveckling, integration och projekt 
försörjningsstöd är att dessa kommer att användas. 

Prognosen för outlagda anslag för personal är ett överskott på 5,5 mnkr, samtliga 
delar i löneöversynen är genomförda. 

Prognosen för pensioner är negativ, 1,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3 mnkr 
mot föregående månad. 

Skatteintäkter generella statsbidrag och utjämningsbidrag prognostiseras netto 
avvika positivt mot budget med 34,1 mnkr, vilket är 4,9 mnkr bättre än 
föregående månad.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 26,8 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021. 
Förbättringen mot föregående månad är 4,9 mnkr.  

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 7,3 mnkr högre än budget (efter beslut om 
tilläggsbudget*), varav 

• 6,1 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 
• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 
• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 
• -1,1 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag, LSS-utjämning och 

fastighetsavgift 

*När budgeten fastställdes i oktober hade ökade generella statsbidrag aviserats men inte 
beslutats i budgetpropositionen för 2021. I budgeten räknades med 4 mnkr för det ökade 
statsbidraget, för Eksjö blev sedan utfallet 11,9 mnkr, dvs 7,9 mnkr högre än budget. Beslut 
om tilläggsbudget till sociala sektorn, barn- och utbildningssektorn samt 
samhällsbyggnadssektorn om totalt 7,8 mnkr fattade kommunfullmäktige 2021-04-22 §68 

Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med september har 26,3 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 52,2 mnkr, vilket är 14,4 mnkr lägre än budget. Jämfört med 
föregående månads prognosen för investeringarna 4,3 mnkr lägre. 
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Sammanfattande kommentar 
Prognosen för sektorerna negativ men årets resultat positivt på grund av bättre 
utfall på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
   

 

Beslutsunderlag  
Karin Höljfors, ekonomichef 2021-10-22  
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-09-30  
      

Utdrag:  
Sektorerna 
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Ks § 348 Eksjö kommuns delårsrapport 2021 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30 redovisa uppdaterad analys av 
nettokostnad och skatteintäcktsutveckling, samt analys exklusive 
kostnadsökningar för försörjningsstöd och placeringar, 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2021, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunrevisionen och kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning  
Kommunens helårsprognos per 2021-08-31 är 37,4 miljoner kronor (mnkr), vilket 
motsvarar 31 procent av skatteintäkter och bidrag. Prognosen innebär att 
budgeterat resultat, som är 2,7 pro-cent av skatteintäkter och bidrag eller 31,4 
mnkr, uppnås.  

Prognosen för 2021 är att sektorerna gör under-skott om 23,3 mnkr, vilket vägs 
upp av bättre utfall för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning.   

I prognosen uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet 2021. 

Kommunkoncernen helårsprognos är ett överskott på 67,9 mnkr för 2021. 
Bolagens del i resultatet är ett överskott på 34,1 mnkr.  

Den samlade bedömningen av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning är att kommunfullmäktiges effektmål delvis kommer att uppfyllas 
2021. Ur det finansiella perspektivet be-döms god ekonomisk hushållning uppnås 
2021. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30 redovisa uppdaterad analys av 
nettokostnad och skatteintäcktsutveckling, samt analys exklusive 
kostnadsökningar för försörjningsstöd och placeringar. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Eksjö kommuns delårsrapport 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Ks § 349 Finansrapport per 2021-08-31 
Dnr KLK 2021/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporten 

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

Sammanfattning 
Koncernens likviditet är god, externa lån har minskat i koncernen under året, 
främst på grund av att Eksjö Stadshus AB och AB Eksjö Industribyggnader har 
löst lån i samband med ägartillskott från kommunen. Eksjö Stadshus AB har inte 
längre externa lån. Eksjö Energi har också amorterat lån under året. Räntenivåerna 
är låga och 92 procent av lånen har fast ränta. 
 
Aktuell likviditet 
Kommunens likviditet 2021-08-31 var +121 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +220 mnkr.  
 
Utrymme och nyttjad checkräkningskredit  
Kommunkoncernen hade 2021-08-31 en gemensam checkräkningskredit på 80 
mnkr hos Nordea. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 2020-
12-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. 
Bolagen hade vid 2021-08-31 en totalt sett mycket god likviditet. Negativ likviditet 
hade Eksjö energi Elit AB med -23,6 mnkr och och nyttjade därmed den interna 
checkkrediten. Övriga bolag hade positiv likviditet. 
 
Placeringar 
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. 
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Skulder och borgensåtagande 
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld per 2021-08-31 var 1 111 mnkr, vilket är en minskning med 31 
mnkr under året.  
 
Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen 
med 1 372,6 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld minskat med 31,4 
mnkr till största del beroende på att Eksjö Stadshus AB och AB Eksjö 
Industribyggnader har amorterat lån i samband med ägartillskott från kommunen. 
Eksjö Stadshus AB har löst sitt sista lån om 18 mnkr i mars och har inte längre 
några externa lån. AB Eksjö Industribyggnader har amorterat lån om 8 mnkr och 
Eksjö Energi AB har amorterat 5,4 mnkr.  
 
Eksjöbostäder AB har under året fått en utökad borgensram med 40 mnkr 
samtidigt som borgensramen för Byggnadsfirma Stridh och son AB återtogs i 
samband med fusion mellan bolagen. På samma sätt har Eksjöbostäder AB:s lån 
utökats med 40 mnkr i samband med fusionen, då Byggnadsfirma Stridh och sons 
lån övertogs. 
 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet, två föreningar och sedan tidigare finns 
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstod 2 tkr vid årsskiftet. En av föreningarna, 
Valbackens Alpina, har under året löst sitt lån med kommunal borgen, varför 
borgensåtagandet per 2021-08-31 för Valbackens Alpinas lån inte längre kvarstår. 
Totalt har kommunen ett borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag 
med 5,9 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 1 146,4 mnkr. 

Motparter 
De helägda bolagens externa lån finns till 100 procent i Kommuninvest.  
 
Kapital- och räntebindning 
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 3,5 år och 
räntebindningen 3,6 år. AB Eksjö Industribyggnader 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 alla 
bolag i koncernen, 91,7 procent av lånen i koncernen har fast ränta (medräknat 
ränteswapar som fast ränta) 

Snitträntan i koncernen hittills i år (2021-08-31) var 1,04 procent. 

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. 
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En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och 
räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas nedan: 

 

  

 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2021-10-22 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

2021-08-31 Borgens-
ram Skuld

Kaptial-
bindning (år)

Ränte-
bindning (år)

Snitt-
ränta 

Rörlig 
max 
40%

Fast inkl 
derivat Motpart (mnkr) motpart

Andel av 
koncernens 
skulder

Helägda kommunala bolag
Eksjö Energi AB 450 315,2 3,10 4,08 1,30% 0,0% 100,0% Kommuninvest 65 Nordea 28,4%
AB Eksjö Industribyggnader 114 95,5 1,6 1,21 0,56% 19,9% 80,1% Kommuninvest 8,6%
Eksjöbostäder AB 360 351,0 3,32 3,12 1,23% 13,4% 86,6% Kommuninvest 22 Nordea 31,6%
Eksjö kommunfastigheter AB 398,6 348,8 4,59 4,21 0,73% 7,5% 92,6% Kommuninvest 31,4%
Eksjö Stadshus AB 50 0,0 0 0,00 0,00% 0,0% 0,0% Kommuninvest 0,0%

Totalt extern skuld helägda 
kommunala bolag 1 372,6 1 110,5 3,5 3,6 1,04% 8,3% 91,7% 87,0 100,0%
Med kommunal borgen 1 110,5 100,0%

Övrigt
Bostadslån, ansvarsförbindelse 0,0
Kom till festen 1,3
Höglandets kommunalförbund, 4,6
Totalt övriga 
borgensförbindelser 5,9

Totalt borgensåtagande 1 116,4

Bör överstiga 2 år Ränta  fördelning Derivat
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Ks § 350 Höjning av taxa för rengöring och taxa 
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 
mot olyckor 2022 
Dnr KLK 2021/249 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till 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 ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Index för uppräkning av taxan vid en höjning från 2022-01-01 är 2,82 procent, 
enligt beslut från SKR. 
 
Nytt timpris för rengöring från och med 2022-01-01 blir 485 kr exkl. moms. 
(Tidigare pris 472 kr exkl. moms)  
 
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2022-01-01 blir 571 kr exkl. 
moms. (Tidigare pris 555 kr exkl. moms). 
 
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2021-09-24 
Taxa brandskyddskontroll 2022 
Taxa rengöring 2022 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
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Ks § 351 Antalet anställda och sjukfrånvaro 
augusti 2021- förvaltningen 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram statistik gällande antalet anställda och sjukfrånvaro 
inom förvaltningen för maj till augusti 2021. 
 
Sjukfrånvaron var lägre månaderna maj och juni och lika under augusti månad 
jämfört med föregående år. Lägsta sjukfrånvaron som uppmätts de senaste två 
åren var under juli månad 2021 med 3,2 procent. Under semesterperioden 
minskar av naturliga skäl korttidssjukfrånvaron, vilket gör att andelen 
långtidssjukskrivna i procent av den totala sjukfrånvaron ökar. 

Både antalet månadsanställda och antalet årsarbetare är lägre maj till augusti 2021 
än motsvarande period föregående år. Det är de tre största sektorerna som har 
minskat i både antal medarbetare och antal årsarbetare. 

Antalet årsarbetare som kommunen använder i timanställda är betydligt högre 
under juni och augusti främst inom sociala sektorn än vad motsvarande period 
visade föregående år. 

Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader är för perioden maj till augusti 
år 2020 5 197 589 kr medan för samma period 2021 är kostnaden 3 925 160 kr. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Statistik från HR-avdelningen 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
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Ks § 352 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion 
Dnr KLK 2021/166 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) framför i motion 2021-05-26 följande. 

Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än 
så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer.  

Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svensk offentlig 
verksamhet. Att Eksjö kommun som organisation ska arbeta för att uppfattas som 
öppen och ärlig samt arbeta för att motverka motsatsen har förhoppningsvis 
ingen någon avvikande uppfattning kring. Även om detta är allas vår målbild vore 
vi naiva om vi trodde att oegentligheter inte kan förekomma även i vår 
organisation. Sedan 2017 finns det i lagstiftningen1 ett särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 
arbetsgivarens verksamheter. Låt oss anta att lagstiftningen inte har tillkommit 
utan en anledning.  

Syftet med en vissel blåsarfunktion är just att en enskild person, oftast genom en 
krypterad funktion, ska kunna meddela kännedom eller misstankar om lagbrott 
eller annan typ av oegentligheter som denne inte upplever är möjligt att hantera 
genom ordinarie kommunikationskanaler. Exempel på vilken typ av ärenden som 
det kan handla om är bedrägeri, mutor, sexuella trakasserier, brott mot annan 
lagstiftning eller andra allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer.  

Sverige har precis som motionärerna skriver en lag som skyddar arbetstagare som 
slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag 
(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden). Lagen gäller inom såväl offentlig som privat sektor 
och omfattar även inhyrd personal. Med allvarliga missförhållanden ska avses 
brott som kan leda till fängelse eller andra jämförbara missförhållanden. 

SOU 2020:38, Ökad trygghet för visselblåsare utreds och föreslås förändringar i 
tidigare lagsstiftning. I den kan läsas att Visselblåsardirektivet antogs i oktober 
2019 och ska vara genomfört senast den 17 december 2021. Syftet med direktivet 
är att stärka kontrollen av att unionsrätten och unionspolitiken på särskilda 
områden efterlevs. Det ska ske genom gemensamma miniminormer som 
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tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten. Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att personer som 
rapporterar om överträdelser (rapporterande personer) under vissa förutsättningar 
ska vara skyddade mot repressalier av olika slag och att det både inom privat och 
offentlig sektor inrättas särskilda interna funktioner för rapporteringen (interna 
rapporteringskanaler och förfaranden). Vidare ska medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som ska ha funktioner för rapportering av överträdelser inom annan 
offentlig eller inom privat verksamhet (externa rapporteringskanaler och 
förfaranden). 

Den nya lagen beslutades i riksdagen 29 september och träder i kraft den 17 
december 2021. Medelstora företag får till 17 december 2023 att inrätta interna 
rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare får till 17 juli 2022 på sig, 
kommunen har till 17 juli på sig att inrätta interna rapporteringskanaler.  

Nya visselblåsarlagen medför några viktiga förändringar av det svenska skyddet av 
visselblåsare.  

• Kravet på inrättande av både interna och externa rapporteringskanaler är 
en nyhet i svensk rätt. 

• Direktivet träffar också en vidare krets av personer än den svenska 
visselblåsarlagen, som hittills endast omfattar arbetstagare och inhyrd 
arbetskraft. 

• Den nya regleringen skiljer sig också från den svenska visselblåsarlagen i 
fråga om vilka sorts missförhållanden som kan rapporteras med skydd av 
reglerna, då direktivet inte förutsätter att det rör sig om ett brott på vilket 
fängelse kan följa. 

Eksjö kommun har arbetat fram en hantering av den nya lagstiftningen 
tillsammans med övriga höglandskommuner. Rapporteringsrutiner håller på att tas 
fram och kommer att träda i kraft i början av 2022. Rapporteringen kommer att 
ske till höglandskommunernas gemensamma jurist tillika dataskyddsombud på 
höglandsförbundet som kommer att leda utredningarna. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Motion från Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
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Ks § 353 Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Dnr KLK 2021/213 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan 2004 ett lokalt kollektivavtal som möjliggör 
överenskommelse om distansarbete för enskild medarbetare, efter beslut av 
ansvarig chef. Ur arbetsrättslig synpunkt krävs inget lokalt kollektivavtal för att 
reglera detta, och utformningen av avtalet motsvarar inte dagens möjlighet till 
modern informationsteknik och verksamhetsanpassning.  

Det lokala avtalet kommer därför att sägas upp, för att ersättas med en riktlinje 
om reglering av distansarbete. 

Riktlinjen innehåller den reglering av distansarbete som följer av gällande ramavtal 
i EU, och rekommendationer i centrala Huvudöverenskommelser om lön och 
allmänna anställningsvillkor mellan SKR och kollektivavtalsbärande fackliga 
organisationer. 

Innehållet i riktlinjen motsvarar även den reglering av distansarbete som följer av 
lagstiftning och föreskrifter rörande arbetsmiljö, arbetstider och skattelagstiftning, 
samt i enlighet med övergripande policys i Eksjö kommun. 

Beslut om möjlighet till distansarbete utgår från verksamhetens behov och 
möjligheter, baseras på frivillighet från parterna och omfattningen dokumenteras i 
enskild överenskommelse mellan medarbetare och chef. 

Efterlevnaden av riktlinjen följs upp på olika nivåer i verksamheten och kan 
tillämpas utifrån förutsättningarna inom respektive sektor, verksamhet och 
arbetsplats. 

Dialog har förts med Höglandsförbundet. Detta för att säkerställa att riktlinjen 
beaktar och tydliggör olika aspekter av informations- och IT-säkerhet.  
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-10-12 
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig  
Eksjö kommuns riktlinjer för distansavtal 
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
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Utdrag:  
HR-avdelningen 
Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Sociala sektorn 
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Ks § 354 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 
2022/2023 – barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och gymnasiesärskola vid 
Eksjö Gymnasium läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2022/2023 skulle innebära att följande program och 
inriktningar erbjuds: 

Gymnasieskola 

Yrkesprogram 

EE El- och energiprogrammet 
Dator- och kommunikationsteknik 

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 
Husbyggnad 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 

Högskoleförberedande program 

EK Ekonomiprogrammet 
Ekonomi  
Juridik 

ES Estetiska programmet 
Bild och formgivning, profil Animation 
Musik 

HU Humanistiska programmet 
Språk 

NA Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap (inklusive profil Medicinteknik) 
Naturvetenskap och samhälle 
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SA Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap 
Samhällsvetenskap 

TE Teknikprogrammet 
Design- och produktutveckling 

IM Introduktionsprogram  
Programinriktat val 

Yrkesintroduktion 
Mot Vård- och omsorgsprogrammet 

Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
 

Gymnasiesärskola 

AHADM Programmet för administration, handel och varuhantering  
FGFOR Programmet för fordonsvård och godshantering  
HRHOT Programmet för hotell, restaurang och bageri 
IAIND Individuella program 

Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2022/2023 har samma struktur som inför läsåret 
2021/2022. Skillnaden är att inriktningen informations- och medieteknik på 
teknikprogrammet inte kommer att erbjudas. Skolan satsar på design- och 
produktutveckling med utveckling av olika profiler. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-10-04 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef 
 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-10-26 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 355 Fristående förskola, byte av huvudman – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/263 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna bolagsbytet för den fristående förskolan Benjamin och därmed 
godkänna Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, FVBU, som ny huvudman 
för förskolan Benjamin. 

Ärendebeskrivning  
Den fristående förskolan Benjamin är belägen i Mariannelund och har 
Mariannelunds frikyrkoförsamling som huvudman. Föreningen Värdefulla Barn 
och Ungdomar (FVBU) har ansökt om bolagsbyte för befintlig förskola och 
ansöker om att ta över huvudmannaskapet för förskolan Benjamin.  

Vid prövning om godkännande har en ägar- och ledningsprövning gjorts för att 
bedöma om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen. 
 
Vid prövningen av ansökan har följande områden bedömts: 

• Ägar- och ledningskretsen 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Insikt i gällande föreskrifter 
• Sökandens kunskap om förskolans styrdokument 
• Lokal och miljö 

Bedömningen är att FVBU har goda förutsättningar att bedriva förskola med en 
hög kvalitet och som lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar. 
Kommunen har redan idag ett gott samarbete med FVBU och deras förskola 
Fröhuset i Eksjö. Tidigare tillsyn har visat på en hög kvalitet. 

Behov av förskoleplatser i Mariannelund är fortsatt hög så det innebär inga 
negativa följder för kommunen. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-10-08 
Ansökningshandlingar från Föreningen Värdefulla Barn och ungdomar 21-09-13 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Förskolechef, barn- och utbildningssektorn 
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Ks § 356 Tillagningskök förskolan Skogsgläntan – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/264 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ändra från mottagningskök till tillagningskök på förskolan Skogsgläntan. 

Ärendebeskrivning  
Förskolan Skogsgläntan i Hjältevad har under de senaste åren fungerat som 
mottagningskök. Från och med årsskiftet 2021/2022 föreslås att kocken på 
förskolan ska laga maten på plats. Anledningen till förändringen är att nuvarande 
personal har den kompetens som krävs för tillagning, minskade kostnader för 
transporter, högre kvalitet på maten och att tillagningskök som regel har lägre 
matsvinn än mottagningskök.  

Förändringen innebär inga ökade kostnader för att göra om köket eller 
komplettera med utrustning eftersom det som behövs finns i nuvarande kök. 
Underhållsbehovet påverkas inte och bemanningen blir oförändrad. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från Malin Nilsson, måltidschef, 2021-10-01. 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Måltidschef, barn- och utbildningssektorn 
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Ks § 357 Feriepraktik 2021 
Dnr KLK 2021/266 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport.  

Ärendebeskrivning  
Feriepraktiken är initierad av HIA (Enheten för hälsa, integration och arbete). För 
feriepraktiken i år var 538 000 kronor avsatt i budget för att alla ungdomar i 
åldern 16 till 18 år som sökte skulle kunna erbjudas feriepraktik under sommaren. 
Feriepraktiken sker under sommarlovet och i kommunala verksamheter. 

På grund av Covid-19 fanns fortfarande restriktioner på en del platser och under 
våren skapades nya platser samt extra handledare anställdes till några av platserna. 
De extra handledarna inriktades mot ungdomar som organisatoriskt hade sin 
utgångspunkt och handledning via Retros personal.  

Totalt sökte 243 ungdomar feriepraktikplats och av dessa tackade 170 ja till 
erbjuden plats.  

Följande platser tillsattes i år: bibliotek, bilvård, butik, café, förskola och 
fritidshem, fritidsanläggningar, hemhandling, IT-seniorer, kök, legoarbete, 
lekplatsskötsel, museum, musikunderhållning, omsorgen, simskola, 
sommaraktiviteter, städ, trafikenheten, turistcenter, tvätteri, vaktmästeri och 
äldreomsorg. 

Platserna bemannades av feriepraktikanter till en kostnad av 894 000 kronor. I år 
får kommunen 72 000 kronor från Region Jönköping som även detta år gjorde en 
satsning på feriepraktikplatser inom kulturområdet. Regeringen beslutade också 
om extra pengar till kommunerna for merkostnader för att ta fram nya platser på 
grund av Covid-19. För Eksjö kommun innebär detta 334 000 kronor vilket ger 
en slutkostnad för årets feriepraktik på 488 000 kronor.  

Viktiga mål med feriepraktiken är att ungdomar ska ha en meningsfull 
sysselsättning under sommarlovet, att de ska ges möjlighet att prova på arbetslivet 
i kommunala verksamheter, samt att ge verksamheter möjlighet att skapa relation 
inför framtida rekrytering.  

2021 har varit ett utmanande år avseende platstillgång, osäkerhet på platser nära 
inpå och även en del tekniska utmaningar som uppdagats i ansökningsförfarandet 
som vi ser förbättringspotential i. I år har placering inom ramen för 8 perioder 
varit lösningen på platstillgång alls istället för ett normalt år då det brukar ligga på 
3–4 perioder. Matchning enligt önskemål har inte kunnat genomföras till full 
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utsträckning med hänvisning till den rådande pandemin, men samtliga som sökt 
har kunnat erbjudas en plats.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef och Jill Ekdahl, enhetschef HIA, 
2021-10-06. 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Enhetschef HIA 
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Ks § 358 Äldreomsorg - särskilda boende 
Dnr KLK 2020/88 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att presentera fler förslag på 
platser inom Eksjö tätort med konsekvensanalys. 

Ärendebeskrivning  
Lokalisering av nytt demensboende har utretts av en arbetsgrupp bestående av 
tjänstepersoner från Eksjö kommunfastigheter AB, sociala sektorn och 
samhällsbyggnadssektorn.   

Sociala sektorn har hittills angivit översiktliga förutsättningar som ingångsvärden för 
lokaliseringen enligt nedan. 
 
• Demensboendet ska inrymma cirka 60 platser 
• Tomtytan ska inrymma gott om plats för utevistelse och rörelse 
• Tomten ska lokaliseras med rimligt avstånd till kollektivtrafik 
• Ytan ska anpassas till att huvuddelen av byggnaden byggs i ett plan 

Samhällsbyggnadssektorn har därefter lyft fram ytterligare positiva värden vid 
lokalisering. 

• Tillgång till befintlig infrastruktur (gata, vatten och avlopp (VA), fiber etcetera) 
• Tillgängligt med flera trafikslag. Gång- och cykelnät, fordon, transporter med mera. 
• Tillgång till naturliga områden för utevistelse. 

En byggnad för ett demensboende kan utformas på olika sätt. Utifrån ett 
verksamhetsperspektiv förordas en enplansbyggnad för dem som flyttar in på 
äldreboendet. Vissa delar, som till exempel personalutrymmen och konferensrum, kan 
byggas på plan två. En enplansbyggnad tar mer mark i anspråk och det innebär att 
tomten måste vara större.   

Eksjö kommunfastigheter har genomfört volymberäkningar på tre olika tomtförslag. 
Arbetsgruppen har tittat på flera olika möjliga lokaliseringar under processen. De tre 
som anses ha bäst förutsättningar redovisas nedan.  

1. Kvarnarp vid Maria kapellet 

Område är cirka 14 800 kvadratmeter. Området som en gång avsattes för skola när 
Kvarnarps bostadsområde planerades på 60- och 70-talet ligger granne med Maria 
kapellet till öster. Området består av tät blandskog och sluttar mot sydväst. Norr om 
området har Eksjöbostäder hyreslägenheter och öster om området finns ytterligare 
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bostadsområden. Väster om området ligger kvarteret Vårlöken som är avsett för 
bostäder. Ytterligare väster ut ligger Trädgårdsstaden i Kvarnarp där en ny förskola 
uppförs under 2021–2022. Verksamheter som Förbundet organisk-biologisk odling 
(FOBO:s) trädgårdar och biodlarförening finns även i närheten av området.   

Platsen bedöms lämplig utifrån de kriterier som ställts upp. Det finns dock viss farhåga 
kring om den byggbara ytan räcker till. Om ett demensboende skulle byggas här skulle 
det komplettera stadsområdet och det skulle bidra till ett väl utnyttjande av befintlig 
infrastruktur. Område är enkelt att ta sig till med olika transportmedel. 

2. Kvarnarp, söder om Runstensgatan och Lupingatan 

Område är cirka 40 000 kvadratmeter men skulle kunna utvidgas eller minskas. 
Området är en del av Kvarnarps södra skogar. Området är avsatt för 
bostadsbyggnation i kommunens översiktliga planering. Området kräver till skillnad 
från alternativ 1 större infrastrukturella insatser och tillägg. Fördelen är att det går att 
ansluta området med förhållandevis små insatser samt att det finns stora ytor att arbeta 
med.   

3. Norra Bänarp 

Området är cirka 87 000 kvadratmeter och ligger i norra Bänarp. Området ligger inom 
en skogsfastighet som Eksjö kommun äger. Området har ytmässiga förutsättningar 
och ligger i vacker miljö. Området är kuperat vilket gör det spännande men samtidigt 
en utmaning vid större byggnationer som den planerade. En lokalisering här kommer 
komma i konflikt med jordbruksmark- och betesmark. Den stora nackdelen med 
området är de logistiska förutsättningarna. Området är idag tillgänglig med bil men 
övriga transportslag kan antas få utmaningar. 

Utifrån volymberäkningarna som Eksjö kommunfastigheter AB genomfört på de tre 
olika förslagen är socialberedningens förslag till beslut 2021-10-13 § 102 att tomten 
Kvarnarp, söder om Lupingatan, är den plats där ett nytt särskilt boende med 
inriktning demens är bäst lämpad. 
 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att presentera fler förslag på platser inom 
Eksjö Tätort med konsekvensanalys. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande 
proposition på Annelie Häggs (C) återremissyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-10-13 
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-10-07 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-09-13 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Socialchef  
Funktionschef Hälso- och sjukvård  
VD Eksjöbostäder  
Samhällsbyggnadschef 
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Ks § 359 Kommunalt verksamhetsområde vatten 
och avlopp, VA, Älghultasjön 
Dnr KLK 2021/267 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsområde för 
vatten och avlopp för del av Älghultasjön, samt  
 
att ta fram förslag till kommunal finansiering för del av anläggningen.  

Ärendebeskrivning  
Vid Älghultasjöns nordvästra strand ligger en grupp bostäder med utmanande 
förhållanden för enskild avloppshantering. Området har genomgått en succesiv 
förändring från fritidshusbebyggelse till mer permanent bostadsbebyggelse. Eksjö 
kommuns miljöenhet står inför en prövning av de enskilda avloppen och bedömer 
att fastighetsägarna kommer ha en utmaning i att utforma anläggningar utifrån 
dagens krav.  

Under 2019-2020 byggdes kommunalt vatten- och avlopp ut längs Hunsnäsens 
östra strand och Eksjö kommun finansierade då ledningar upp till skidstugan i 
syfte att dels hantera skidstugan men även för att kunna bygga vidare öster ut.  

Samhällsbyggnadssektorn bedömer det därför angeläget att pröva frågan om en 
utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet till Älghultasjöns nordvästra 
bostadsbebyggelse, innan krav ställs på nya enskilda avloppsanläggningar i 
området.  

Eksjö Energi AB har på förfrågan från samhällsbyggnadssektorn undersökt 
möjligheten att utöka verksamhetsområdet för kommunal vatten- och 
avloppsanläggning till del av Älghultasjön. Efter att ha gått igenom grovkalkylen 
ser man en utökning av verksamhetsområdet som möjligt med förutsättningen att 
kommunen styckar av cirka 10 tomter för att bära projektet ekonomiskt med VA-
kollektivet. Ett alternativ skulle vara ”miljöbidrag” på cirka 1,2 miljoner. Eksjö 
Energi AB bedömer att projektet är genomförbart med en planeringshorisont på 
2-3 år. En bonus för projektet skulle vara att det möjliggör att fiber dras med till 
tomterna i norra delen av Älghultasjön. 

För att beskriva potentialen för bostadsbebyggelse i området har ett övergripande 
underlag tagits fram i dokumentet ”Utredning bostäder Älghultasjön”. Underlaget 
har tagit hänsyn till befintliga parametrar så som strandskydd, fornlämningar, 
övergripande geotekniska förutsättningar, väginfrastruktur, markägoförhållanden 
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och framförallt det rörliga friluftslivet med bland annat de viktiga spårområdena i 
området.  

I detta tidiga skede är det viktigt att vara tydlig med att det kan finnas osäkerhet 
samt att det sannolikt finns olika intressen och syn på dessa förslag. Om en 
samlad utbyggnad av bostäder ska genomföras bör detta ske efter 
detaljplaneläggning av området. Enstaka tomter skulle dock kunna prövas tidigare 
genom avstyckning. 

Åtgärden bedöms bidra till en minskad miljöbelastning på Älghultasjön och dess 
frånflöden, en attraktivare och mer hållbar boendemiljö, tillgång till fiber och 
möjlighet till fler bostäder utifrån ett boendekoncept som kommunen idag inte 
kan erbjuda i en attraktiv miljö. Utifrån konceptet trekilometersstaden kan man 
dock vara tveksam. Området ligger en bit ifrån kommunal service och även om 
gång- och cykelmöjligheter på landsväg finns kan en ökning av biltrafik förväntas 
till och från området. Utifrån att området är av stor vikt för flera föreningar måste 
även detta beaktas. Skidåkning, löpning, orientering, cykling med mera är 
aktiviteter som ständigt pågår i området. Detta är värden som gör området 
attraktivt både utifrån perspektivet bevara men även utifrån att utveckla och ta till 
vara. Sammantaget bedömer samhällsbyggnadssektorn att det är möjligt att hitta 
former för att utveckla såväl bostäder som det rörliga friluftslivet i området.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-10-08 
Bilaga 1, Utredning bostäder Älghultasjön  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Eksjö Energi AB 
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Ks § 360 Nifsarpsskolan - motion 
Dnr KLK 2021/163 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-11-28. 

Sverigedemokraterna, genom Ulf Svensson, framför i motion 2021-05-26 
följande: På Eksjö Stadshus ägarsamråd 2021-05-25 gavs information om 
Nifsarpsskolan. Den är en privatskola i bolagsform mellan Eksjö kommun och 
andra aktörer, och är en av Eksjö kommuns populäraste skolor, vilket är mycket 
positivt. En skola som har det dubbla söktrycket bland elever som första val i 
förhållande till antal erbjudna platser bidrar till höga antagningspoäng.  

Under flera år har just elever som är praktiker blivit skolans bästa elever som gått 
ut ur gymnasiet som kursettor.  

Elever som nu kan ha det rätta handlaget, men som har haft det lite svårare att ta 
till sig teoretiska kunskaper i grundskolan på grund av olika omständigheter, har 
nu svårt att över huvud taget bli antagna till någon av utbildningarna genom att 
skolan nu blivit så populär.  

Samtliga elever med rätt handlag från denna skola oavsett vald yrkeslinje, har 
oftast arbete långt innan de slutfört sin skolgång, vilket har medfört vissa positiva 
problem men som löst sig mellan skolledning, arbetsgivare och elev genom 
gemensamma överenskommelser och avtal. Det vore mycket olyckligt om skolan 
och yrkesbranschen skulle tappa dessa elever med gedigna egenskaper.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen 
ger uppdrag åt Eksjö Stadshus AB att, tillsammans med ägare på Nifsarpsskolan, 
se över processen i samband med ansökningen för elever som är praktiker, men 
inte uppfyller de teoretiska kraven ges möjlighet att bli antagna till skolans 
yrkesprogram. 

Av barn- och utbildningssektorns utredning framgår bland annat följande:  
I gymnasieförordningen, som beslutas av regeringen, regleras hur urval till 
nationella program och nationella inriktningar ska göras. Där anges att de sökande 
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tas emot i början på utbildningen på ett nationellt program eller till en sådan 
nationell inriktning som börjar det första läsåret. Om antalet platser är färre än 
antalet sökande som tas emot i första respektive andra hand, ska ett urval göras. 
Urval, antagning och övrig fördelning av platser ska göras sakligt och opartiskt. 
Platserna ska fördelas mellan de sökande med slutbetygen från grundskolan som 
grund. 
 
Behörig till gymnasieskolans yrkesprogram är eleven om den har betyg i svenska, 
engelska, matematik samt fem andra grundskoleämnen. Eleven kan vid avsaknad 
av något av nämnda betyg antas som IMV-behörig. IMV är formellt en utbildning 
under introduktionsprogrammen men kan förläggas på nationella program. För att 
vara IMV-behörig krävs dock alltid att eleven har avgångsbetyget lägst E i ämnet 
svenska eller svenska som andraspråk.  
 
I gymnasieförordningens 5 kap 8 § regleras urvalen. Vid urval bland behöriga 
sökande till en särskild variant i gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn 
tas till ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom 
det ämne eller ämnesområde som den särskilda varianten är inriktad mot. 
 
I antagningsförfarandet har varje gymnasieskola ett förutbestämt antal platser till 
respektive utbildning, beslutat i antagningsnämnd eller motsvarande.  I 
gymnasieförordningens 7 kap 3 § anges att ett begränsat antal platser (fri kvot) ska 
avsättas för de som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde 
framför övriga sökande eller om de kommer från skolenheter vilkas betyg eller 
omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Det är 
respektive huvudman som beslutar om antalet sådana platser. 
 
Antagningsnämnd eller motsvarande kan besluta om utökad organisation (fler 
platser på programmet) men inte frångå de urvalskriterier som finns beskrivna i 
Skollagen. I praktiken innebär detta att fler antal platser ger fler behöriga elever 
plats på programmet. 
 
På vissa yrkesprogram kan specifika antagningsregler finnas utöver de som anges i 
skollagen. Ett av dessa program är Fordonsprogrammet-Transport där Skolverket 
och Trafikverket bestämt att elev som antas till programmet ska vara fullt behörig 
eftersom det på denna utbildning i slutändan handlar om att ta körkort för tungt 
fordon. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-09-30. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31. 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-05-24.  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningssektorn 
Motionären 
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Ks § 361 Ändrat förfallodatum för Eksjö kommuns 
barnomsorg - motion 
Dnr KLK 2021/62 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-11-28. 

Socialdemokraterna genom Stig Axelsson och Vänsterpartiet genom Johan 
Ragnarsson framför i motion 2021-02-23 följande: Förfallodatum för fakturor till 
Eksjö kommuns barnomsorg är den 25:e alternativt den 26:e varje månad. Två 
stora arbetsgivare, Eksjö kommun själva, liksom Region Jönköpings län, har den 
27:e som löneutbetalningsdag. Förutom dessa finns det även andra arbetsgivare 
som har denna löneutbetalningsdag, exempelvis närliggande kommuner. Denna 
ologiska hantering avseende förfallodatum å ena sidan och löneutbetalning å den 
andra innebär att ett stort antal familjer alltid släpar med sin inbetalning minst två 
bankdagar, ofta fler. 
 
För en familj är det av stor betydelse att vilja göra rätt. Att varje månad veta att 
man betalar in ”för sent” är tärande på självbild och självkänsla och skapar onödig 
oro. Vi vet dessutom att det finns vårdnadshavare som varit i kontakt med 
kommunen och reagerat på att det är så här. 
 
Att flytta förfallodatum till den 30:e (28:e i februari) innebär teoretiskt sett en 
ränteförlust under en månad. Då det i praktiken är så att det stora flertalet betalar 
den 27:e eller 28.e varje månad, är den förlusten troligen av marginell betydelse. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att värdet av 
känslan av att kunna göra rätt för sig och att känslan av minskad oro hos 
barnfamiljerna i kommunen vida överstiger det värde den eventuella 
ränteförlusten skulle innebära. Det skulle också innebära att kommunen för 
medborgarna framstår som en organiserad helhet där den ena handen vet vad den 
andra gör. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun yrkar därför  
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att förfallodatum avseende Eksjö kommuns barnomsorg flyttas till den 30:e varje 
månad (28:e i februari). 

När motionen bereds bör förvaltningen också samtidigt se över ifall det finns 
andra typer av avgifter från kommunen med samma ologiska förfallodatum i 
förhållande till löneutbetalningsdagar 
 
Av barn- och utbildningssektorns utredning framgår bland annat följande:  
I motionen förs ett resonemang att förändringen innebär en teoretisk ränteförlust 
för Eksjö kommun. Ekonomiavdelningens bedömning är att detta inte har någon 
betydelse för ställningstagandet om förfallodatum för fakturor för Eksjö 
kommuns barnomsorg.  

När kundfakturor skickas från kommunen ställs förfallodatum in. Det sker en 
manuell hantering av detta oavsett om förfallodatum är 25:e, 26:e eller om 
förfallodatum är den 30:e. Ekonomiavdelningen och barn- och utbildningssektorn 
är positiva till att förändra förfallodatum för barnomsorgsfakturor.  

Det är framförallt två målgrupper där fakturor av större volymer skickas, 
barnomsorgsfakturor och äldreomsorgsfakturor. Utbetalningsdatum för pensioner 
sker tidigare i månaden än löneutbetalningar. Avseende äldreomsorgsfakturor är 
det snarare de olika insatsernas period som idag är olika vid respektive 
faktureringstillfälle. Exempelvis vid faktura som går ut till brukare i oktober kan 
den innehålla måltider för september, omvårdnadsavgift för korttid för september 
och omvårdnadsavgift för hemtjänst för oktober. Sociala sektorn håller på att 
implementera ett nytt verksamhetssystem och i samband med detta ses riktlinjer 
och rutiner över för avgifter inom äldreomsorgen för att harmonisera vilken 
månad som olika avgifter avser.  

För övriga kundfakturor bedöms det inte att någon förändring behöver ske.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-10-11. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30. 
Motion från Stig Axelsson (S) och Johan Ragnarsson (V) 2021-02-23.  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningssektorn 
Ekonomiavdelningen 
Stig Axelsson (S) 
Johan Ragnarsson (V) 
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Ks § 362 Motorburen ungdom - motion 
Dnr KLK 2021/160 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerad motion till 
tillväxt- och utvecklingssektorn med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-11-18. 

Miljöpartiet, genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion  
2020-05-19 följande: 
 
Ungdomar har olika intressen och utövar sin hobby antingen individuellt eller 
tillsammans med andra. Ibland sker det strukturerat inom föreningslivet, ibland i 
andra för tillfället sammansatta, lämpliga konstellationer. 

Motorburen ungdom är oftast ett kompisgäng som samlas för att spontant utöva 
sitt intresse. Antingen visar de upp sina fordon på våra gator eller så kan de samlas 
på parkeringsplatser eller motsvarande för att träffa andra likasinnade.  

Omgivningen upplever ibland denna verksamhet som allmänt störande. Men 
många av ungdomarna tar sin hobby på stort allvar och har lagt ner ett otal 
timmar på sitt objekt.  

Ungdomars mentala hälsa är beroende av meningsfullhet. Samhället inkluderar 
gärna barn och unga som vill idrotta, men motarbetar vissa andra - som ibland 
nästan kategoriseras som busar. Men det finns alltid ”wannabees” eller 
”hangarounds” som inte vill följa samhällets regler, oavsett vilken verksamhet det 
gäller.  

Miljöpartiet anser att även motorintresserade ungdomar borde ha en tillåtande 
plats i vår kommun. Även om bilar snart drivs fossilfritt eller förnybart så lär 
intresset för bilar och motorer inte minska i framtiden.  

Denna motion syftar till att motorburen ungdom bereds möjligheter att utöva sitt 
intresse så som andra ungdomar har möjligheter att utöva spontanidrott. 

Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun vill därför  
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• att kommunen utreder frågan om lämplig plats där motorburen ungdom kan 
utöva sitt intresse 

• att formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur 
denna verksamhet skulle kunna bedrivas, och  

• att en genomförandeplan därefter presenteras. 

Av tillväxt- och utvecklingsberedningens utredning framgår bland annat följande; 

Kulturchef och tillförordnad fritidschef har tillsammans med mät- och 
exploateringschef samt fritidsutvecklare utrett om lämplig plats där motorburen 
ungdom kan utöva sitt intresse, att formerna utreds (tillsammans med 
motorintresserade ungdomar) för hur denna verksamhet skulle kunna bedrivas 
samt presentera en genomförandeplan. 

Möjligheten att anvisa en plats där motorburen ungdom kan samlas har 
undersökts och sektorn konstaterar att det inte finns någon specifikt lämplig 
tillgänglig yta där motorburen ungdom kan samlas för att utöva sitt intresse. 
Faktorer som tagits i beaktande är främst att ytorna måste vara säkra samt inte 
inverka störande på omgivningen som till exempel bostäder.  

Dialog har förts med ägaren av gamla halkbanan i Eksjö för att utröna om det kan 
vara möjligt att hyra den och erbjuda motorburen ungdom en egen plats. Svaret 
från ägaren är att halkbanan används av annan verksamheten samt att det finns 
grannar i närområdet som troligtvis skulle bli störda av en sådan verksamhet. 

Dialog har förts med några av ungdomarna som framför Epa-traktorer. Mötet var 
positivt där ungdomarna uttryckte att de saknade en plats att samlas på men att en 
sådan plats skulle vara placerad med närheten till centrum. De uttryckte oro över 
att det skulle kunna bli ett tillhåll för andra om platsen skulle ligga alltför isolerat. 
På frågan om de kunde tänka sig att bilda en förening fanns det delade meningar 
men det som framkom var att ungdomar som kör Epa-traktorer endast gör det i 
1-3 år, därefter tar de vanligt körkort och har då inget intresse av att tillhöra en 
sådan förening. 

Eftersom det inte finns någon plats att hänvisa de motorburna ungdomarna till, 
samt att det kan vara svårt att organisera en förening då tidsspannet för intresset 
är begränsat går det inte att skapa en genomförande plan. 

Det Eksjö kommun kan göra är att lyfta fram det intresse som finns och 
tillsammans med de motorburna ungdomarna kan fritidsavdelningen anordna en 
utställning för Epa-traktorer på stora torget någon gång under sen vår. De 
motorburna ungdomar fritidsavdelningen talat med, såg detta som en positiv 
möjlighet att få visa upp sina fordon. Till arrangemanget kan fritidsavdelningen 
bjuda in olika aktörer som visar upp sina verksamheter, till exempel polis, 
räddningstjänst, trafikskolor och andra intressenter. 
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Då det inte är möjligt att anvisa en plats för motorburen ungdom samt att det är 
svårt att få motorburen ungdom att engagera sig i en förening bedömer man att 
motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från kulturchef/tf fritidschef, Thomas Hanzén 2021-10-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Motion från Lea Petersson och Eva Ekenberg, 2021-05-19 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
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Ks § 363 Säkrare motionsspår - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/113 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31, § 307, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen, med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Anneli Ahnstedt Stengård framför i medborgarförslag 2021-04-15 följande;  

På Eksjö kommuns hemsida står följande. ”I Eksjö kommun finns fina 
promenadslingor”. Där hittar man också en strövstigskarta över Hunsnässpåret, 
som är en fantastisk promenadsträcka för förslagsställaren personligen. 

Med tanke på hur många människor som promenerar sträckan varje dag anser 
förslagsställaren att det är anmärkningsvärt att bilen får ta så stor plats. 
Förslagsställare skulle till och med vilja påstå att det är förenat med stor trafikfara 
att gå där.  

Förslagsställaren vill att man i första hand enkelriktar sträckan. Det skulle 
innebära att vägen också skulle rymma en cykel- och gångväg. Så småningom 
skulle man också kunna tänka på lite bekvämlighet, såsom soffor, och 
utsmyckning längs med vägen. Ett redan uppskattat motionsspår skulle bli ännu 
mera uppskattat och säkerheten för dem som går och cyklar där skulle bli mycket 
större. Alla skulle då känna sig tryggare och kunna njuta av omgivningarna där. 

Sammanfattningsvis anser förslagsställaren att ett trafikgenomtänkt Hunsnässpår 
skulle skapa en tryggare, miljövänligare och mer njutningsfull promenad- och 
cykelrunda för Eksjöbor och andra som söker sig dit, utan att det skulle behöva 
påverka den bofasta befolkningen i området nämnvärt. 

I tillväxt- och utvecklingssektorns utredning framgår bland annat följande: 

Eksjö kommuns gång- och cykelplan är ett underlag för att förbättra för gående 
och cyklister i Eksjö kommun. Gång- och cykelplanen antogs 2018-09-20, KF  
§ 157. Till planen finns bilagor i form av handlingsplan och strategi.  
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Planen identifierar bland annat åtgärder som går i linje med inkommet 
medborgarförslag för att inrätta en säker gång- och cykelväg runt Hunsnäsen. 
Bland annat anges följande i handlingsplanen: 

Gång- och cykelstråk runt Hunsnäsen är positivt ur rekreations- och motionssyfte. 
Detta är ett stråk som inte behöver asfalteras i första hand, men se till att det är 
framkomligt och eventuellt också belyst.  

Från Eksjö camping mot centrum finns ett par förbättringsåtgärder som kan göras 
för att höja standarden på stråket.  

Åtgärdslista:  

• Ny GC-väg (etappvis)  
• Höj standard på stråk vid campingen  
• Förbättra tillgängligheten från Kaffekullen  

Frågan om en säker gång- och cykelväg runt hela Hunsnäsen har sedan länge varit 
angelägen och blivit än mer angelägen eftersom tidigare fritidsbebyggelse till stor 
del omvandlats till permanent boenden. Åtgärder på vissa etapper runt Hunsnäsen 
har varit nära att genomföras men har hittills inte kommit till stånd av olika 
orsaker. Bland annat på grund av att Eksjö kommun inte har markåtkomst för att 
genomföra åtgärderna då flertalet fastigheter är privatägda samt att området ligger 
utanför detaljplanelagt området. Huvudmannaskapet är enskilt och inte 
kommunalt i nuläget.  

Eksjö kommun arbetar för att långsiktigt genomföra säkrare gång- och cykelstråk 
runt Hunsnäsen. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från kultur/tf fritidchef Thomas Hanzén, exploateringschef 
Ingvar Lundquist och fritidsutvecklare Kim Forsman, 2021-10-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Medborgarförslag från Anneli Ahnstedt Stengård, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Förslagsställaren 
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Ks § 364 Bygg en Pumptrack vid 
aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/123 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka frågan utifrån andra pågående 
utredningsuppdrag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31, § 300, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen, med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Katarina Norberg framför i medborgarförslag 2021-04-20 följande;  

Familjen har rest runt mycket i Sverige i år och i fjol - cykling är ju den nya flugan 
i och med covid-19. Att röra på sig utomhus är så viktigt för speciellt barn och 
ungdomar och ännu viktigare nu, då idrotter inte kan genomföras som innan. 

På flera orter bland annat Östersund, Åre, Sundsvall, Örebro, Linköping, 
Upplands - Bro, finns Pumptracks, byggda centralt i städerna. 

Pumptracks är väldigt populära och där åker/cyklar alla åldrar på skateboards, 
kickbikes, BMX-cyklar och andra cyklar. 

Då förslagsställaren har gått förbi området bakom badhuset finns där en mindre 
skatepark, men där finns även plats för en Pumptrack. 

Fritidsavdelningen har undersökt vilka alternativ det finns och prioriterat dessa 
utifrån funktion, säkerhet, drift och nyttjandegrad med utgångspunkt från en 
mobil Pumptrackbana. 

1. Asfalterad Pumptrackbana 
2. Grusad Pumptrackbana 
3. Mobil Pumptrackbana 
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Pumptrackbanan bör byggas i asfalt då banan blir mycket hållbar, svår att förstöra, 
underhållsfri och förlänger säsongen genom att inte bli väderkänslig för 
regn/fukt/snö. De asfalterade Pumptrackbanorna passar även för skateboard och 
kickbikes vilket gör att de passar alla oavsett ålder och cykel/kickbike, BMX cykel, 
skateboard.  

En Pumptrackbana gjord på grus gör att det krävs ett kontinuerligt underhåll, den 
påverkas lätt av regn/snö och vind. En grusad Pumptrackbana är lätt att förstöra 
med mopeder eller motsvarande. Det är även lätt att få hjulsläpp/sladd i gruset 
vilket innebär en ökad skaderisk.  

En mobil Pumptrackbana av mindre modell är inte gjord för större cyklar än ca 20 
tum, vilket gör att det begränsar nyttjandegraden till mindre barn och kickbikes. 
De är även smala vilket gör dem svåra att åka i för nybörjare. De mobila 
Pumptrackbanorna blir även mycket hala vid regn vilket gör dem farliga att cykla 
på då skaderisken blir mycket hög. En större Pumptrackbana gör det möjligt till 
större cyklar men skaderisken är oförändrad. 

Det finns ett område vid Storegårdsområdet mellan fotbollsplanen och campingen 
där det finns plats att anlägga en Pumptrackbana.  En annan placering kan vara 
Vildparken vid bouleplanen. Där går det även att komplettera med ett 
cykelteknikområde, en så kallad Skill area med byggda hopp och kurvor. Fördelen 
med Vildparken är det blir ett område för hela familjen. Från lekpark till cykelpark 
och bouleplan för de äldre - en plats för gemenskap.  

Fritidsavdelningen gör bedömningen att en mobil Pumptrackbana bör vara        
94 -104 meter och innehålla både vänster- och högersvängar för att vara optimal. 
Kostnaden för en sådan Pumptrackbana är cirka 700 000 kronor. 

Det saknas idag ekonomiska möjligheter att uppföra en Pumptrackbana oavsett 
vilket av de olika alternativen som väljs, men är helt möjligt att genomföra om de 
ekonomiska förutsättningarna förändras. 

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ge 
förvaltningen i uppdrag att bevaka frågan utifrån andra pågående 
utredningsuppdrag, samt att anse medborgarförslaget besvarat. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition Christer Ljungs (L) yrkanden mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 
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Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-10-13 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Medborgarförslag från Katarina Norberg 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från fritidsutvecklare Kim Forsman och kulturchef/tf fritidchef 
Thomas Hanzén 2021-10-11 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Förslagsställaren 
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Ks § 365 Översyn av parkering på 
Stocksnäsvägen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/139 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-11-18. 
 
Maria Sjögren Havskog framför i medborgarförslag 2021-05-04 att det är mycket 
trafik på Stocksnäsvägen, sträckan mellan Stocksnäs förskola och 
Höglandssjukhuset. Ofta är bilar parkerade på vägen, vilket skapar en otrygg 
trafiksituation. 

Stocksnäsvägen betjänar i huvudsak trafik från bostäderna utmed gatan, samt 
olika verksamheter som förskola och bostäder för personer med behov av särskilt 
stöd. Senaste trafikmätningen genomfördes 2015. Årsmedeldygnstrafiken var då 
1040. Efterlevnaden av hastigheten var vid tillfället god. Gatan är cirka 9,1 meter 
bred inklusive trottoarer på båda sidorna varav vägbanan är cirka 6,1 meter. 
Parkering är idag tillåtet på båda sidorna av vägen. Parkering begränsas dock 
kraftigt av flertalet korsningar och utfarter. Parkering på båda sidorna är inte 
möjligt på grund av vägens bredd och blir därmed självreglerande. Utifrån gatans 
nuvarande utformning bedöms cirka 20-25 fordon kunna parkera utmed gatan 
utan att påverka framkomligheten. Generellt gäller parkeringsförbud 10 meter åt 
varje håll från gatukorsning på båda sidor av vägen vilket gäller på alla gator och 
vägar om inget annat anges. Huvuddelen av kommunens gator och vägar är 
reglerade på detta sätt.  

Det finns flera sätt att reglera parkeringen på gatan om det anses nödvändigt. 
Exempelvis kan ena sida beläggas med parkeringsförbud alternativt kan 
parkeringsrutor målas ut och skyltas. Det senare alternativet skapar en stor 
tydlighet men är också det mest kostsamma. 

Även om fortkörning förekommer på gatan anses inte detta som ett omfattande 
problem. Åtgärder för att skapa en tryggare trafikmiljö skulle kunna vara 
förträngningsåtgärder eller upphöjningar. Dessa skulle med fördel kunna anläggas 
vid gatukorsningarna Stocksnäsvägen-Hagvägen och/eller 
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Stocksnäsvägen/Skyttevägen. Då kan även den upplevda tryggheten för cyklister 
förbättras. En åtgärd för att göra om beläggningen och funktionen för Hagvägen 
pågår. Skyttevägen anses vara högst prioriterad utifrån trafiksäkerhetsåtgärder då 
den är en del av ett naturligt gång- och cykelstråk vidare igenom Vildparken och 
in mot centrum. 

Parkeringsövervakning sker på Stocksnäsvägen. De vanligast förekommande 
överträdelserna är att fordon parkerat för nära korsning. 

Hyresgäster från Stocksnäs i kombination med besökare och personal till 
Höglandssjukhuset påverkar gatan. Vägarbeten på Tallvägen och i korsning har 
sannolikt påverkat vägens belastning negativt senaste tiden.  

Den allmänna ökningen av antalet fordon måste också belysas. 1974 var det 328 
registrerade fordon per 1000 invånare i Eksjö kommun att jämföra med 566 
registrerade fordon per 1000 invånare år 2019.  

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att en trafiksäkerhetshöjande och 
hastighetsdämpande åtgärd vid korsningen Stocksnäsvägen-Skyttevägen är 
motiverad. Åtgärden kan göras med enkla metoder och föreslås finansieras inom 
investeringsbudgetens ram. Kostnad för åtgärd bedöms till cirka 40 tkr. Åtgärden 
bedöms kunna genomföras under 2022.  

Några åtgärder för att utöka antalet parkeringsplatser i området anses inte 
nödvändiga i nuläget. Parkering till bostad ska möjliggöras inom fastigheten i 
möjligaste mån. Gatuparkering ska i första hand ses som ett komplement vid 
besök och liknande.  

Informationsinsatser riktade till sjukhuspersonal kommer att fortsätta för att 
personalen i så stor utsträckning som möjligt ska parkera inom Regionens 
parkeringsytor istället för på kringliggande gator. 

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att 
medborgarförslaget ska anses bifallet. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Christer Ljungs (L) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsberedningens förslag 
till beslut. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-10-05 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31  
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog, 2021-05-04  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 366 Dedikerad öppen container för 
plastavfall på återvinningscentral -
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/110 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera redovisat förslag till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-11-18. 
 
Marcus Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2021-04-09 följande:  
En rapport från Naturvårdsverket visar att plastanvändningen i Sverige har ökat 
med nästan 300 000 ton per år. Konsumenter har blivit bättre på att sortera men 
hittills har möjligheterna till materialåtervinning varit begränsade. Under 
pandemin har dessutom plastkonsumtionen ökat ytterligare till följd av en ökad 
användning av engångsartiklar så som plasthandskar och förpackningar för 
hämtmat.  
 
En viktig åtgärd för att öka plaståtervinningen är att göra det så enkelt som 
möjligt för konsumenter att sortera sitt avfall rätt på återvinningscentralen, menar 
förslagsställaren. När man som konsument besöker Eksjö återvinningscentral, 
ÅVC, med sitt sorterade avfall hänvisas man att slänga sin plast i containern för 
brännbart avfall, där det alltså eldas upp istället för att återvinnas. Ifall man vill 
sortera plasten separat hänvisas man till sopsorteringsstationen för förpackningar. 
Där måste varje förpackningar stoppas in en i taget i den mindre öppningen i 
containern, vilket är väldigt tidsödande då man redan har gjort sig mödan att 
sortera plasten separat och ännu en gång tvingas hantera varje föremål ett i taget. 
Dessutom är detta kärl enbart avsett för förpackningar. Plastföremål som antingen 
är för stora för att gå in i containerns öppning eller som inte klassas som 
förpackningar måste hamna i kärlet för brännbart.  
 
Förslagsställaren föreslår att man bör införa en öppen container dedikerad enbart 
för plastavfall där man kan ösa i sitt redan sorterade plastavfall. Människor är 
bekväma och när man anländer till ÅVC är det lockande att helt enkelt slänga all 
sin plast i brännbart, som instruerat. Med en dedikerad plastcontainer tror 
förslagsställaren att man skulle göra det mycket enklare för konsumenter att dra 
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sitt strå till stacken och se till att så mycket som möjligt av plasten återvinns istället 
för att eldas upp. 
 
Förslagsställaren berör en angelägen fråga för att öka sorteringen av plast och 
samtidigt minska andelen plastinblandning i avfallspannan. Utöver 
förslagsställarens goda anledningar finns det idag en mängd företag som hanterar 
plast i storformat och av olika kvalité som inte sorteras.  
 
FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, har idag ansvar för att insamlingen 
av förpackningar sker och att det sker i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Eksjö kommun genom Eksjö Energi AB har idag inte insamlingsansvaret för 
förpackningar men tar emot brännbart avfall ihop med ett flertal andra fraktioner, 
dock inte plast separerat. Fraktionen plast har utretts men kan än så länge inte 
erbjudas. Anledningen till detta är att företagen som tar emot plastavfall inte tar 
emot komprimerat eller krossat material. Anledningen är att de olika 
plastkvalitéerna sorteras upp. Detta skulle innebära att containrarna med plast 
skulle inrymma för lite material och väldigt lätta containrar skulle fraktas.  
 
Eksjö Energi AB meddelar att utvecklingen inom området går snabbt just nu 
vilket man följer noggrant. När förutsättningarna för en såväl ekonomisk som 
miljömässig hantering av plast inom återvinningscentralerna är möjlig är i 
dagsläget oklart men ses som en naturlig utveckling.  
 
Eksjö Energi AB följer fortsatt utvecklingen för att framöver kunna införa 
möjligheten till sortering av plast i separat container utöver FTIs anläggningar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-10-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Medborgarförslag från Marcus Olsson, 2021-04-09  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 367 Uppsättning av askkoppar utmed Södra- 
och Norra Storgatan - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/103 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återrapportering till kommunfullmäktige 
senast 2021-12-14. 

Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2021-04-05 följande: Gångbanorna i 
centrum av vår vackra stad är nedsmutsade med cigarettfimpar. Det beror till stor 
del av att det inte finns några askkoppar. Förslagsställaren vill därför att askkoppar 
sätts upp, en vid varje papperskorg utmed Södra och Norra Storgatan. 

I utredningen som samhällsbyggnadssektorn gjort framgår bland annat följande: 

Information från Folkhälsomyndigheten: ”Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny 
tobakslag, Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland 
annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar den som bedriver verksamhet eller äger 
lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är 
verksamhetsutövare ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén 
till lokalerna eller platserna.  

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och 
fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på 
fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.  

Rökförbudet gäller nu även: 
- utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, 

busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett 
spårområde  

-  på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,  
- inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, 

dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra 
aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,  

- på lekplatser som allmänheten har tillträde till,  
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-  vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, 
exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, 
järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.  

Det går inte att göra avvikelser från de nya rökförbuden. I vissa lokaler och utrymmen är det 
möjligt att göra avvikelser från rökförbudet, till exempel genom att inrätta separata rökrum i 
restauranger och på andra serveringsställen. För de nya rökfria utomhusmiljöerna finns inga 
sådana möjligheter till avvikelser. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda 
rökområden på uteserveringar. 

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:  
-  röka tobak  
-  inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn 

produkter),  
-  röka örtprodukter,  
-  använda e-cigarretter,  
-  använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte 

innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)  

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. 
Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för 
rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på 
serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. 
Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet 
innanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om 
butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett 
kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.  

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det 
finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. Vid behov måste den 
ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. Om rökning tidigare varit tillåten inom 
ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor 
och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är 
förbjuden, får denna person avvisas.  

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till 
så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.” 

Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att Norra och Södra Storgatan skulle 
kunna betraktas som ett område där rökning enligt lagens mening är olaglig. 
Lagstiftarens intention har bland annat varit att öka tillgängligheten till entréer för 
alla genom att förbjuda rökning och då i princip hela Norra och Södra Storgatan 
består av entréer till butiker, restauranger och andra allmänt tillgängliga lokaler ska 
rökning inte ske där. Tillsynsmyndighetens knappa verktyg och de obetydliga 
påföljderna vid överträdelser gör dock att lagens effekter måste ses som 
långsiktiga.  

Följsamheten av denna lag är än så länge dålig. Eksjö kommun har satt upp skyltar 
på de platser man ansvarar för samt informerat på plats vid vissa prioriterade 
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platser exempelvis resecentrum. Miljöenheten som är Eksjö kommuns 
tillsynsmyndighet för denna lagstiftning bland andra har tillsynsansvaret gentemot 
alla verksamhetsutövare och att informera om deras skyldigheter.  

Att sätta ut askkoppar har givetvis en positiv effekt för att hålla rent men det ger 
samtidigt en signal om att rökning på platsen är legitimt. Samhällsbyggnadssektorn 
bedömer det därför olämpligt att sätta ut askkoppar utmed Norra och Södra 
Storgatan. 

Skulle askkoppar sättas ut görs detta lämpligtvis i anslutning till befintliga 
papperskorgar eller på lyktstolpar eller andra stolpar. Kostnaden för offentliga 
askkoppar är cirka 2000-3000 kr per styck. Den påverkande kostnaden för 
askkoppar ligger dock i drift och underhåll och inte i investeringen.  

Med hänvisning till att inte skapa legitimitet för rökning på allmän plats bör 
askkoppar undvikas i möjligaste mån.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-10-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2021-04-05 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Förslagsställaren  
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Ks § 368 Utomhusgym vid Brännemon - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/169 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadssektorn med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-12-14. 

Ann-Sofi Kjellström framför i medborgarförslag 2021-05-26 önskemål om att 
utomhusgym i trä samt belysning anläggs i Brännemon. Förslagsställaren framför 
att Martinssons Trä har gjort trägym för Skellefteå kommun som varit mycket 
uppskattat. 

I samhällsbyggnadssektorns utredning framgår bland annat följande:  
Eksjö kommun med bolag har på flera platser olika typer av utegym och andra 
aktivitet som bidrar till att stärka folkhälsan. Ytterligare utegym är inte på något 
sätt uteslutet men kommer i första hand att anläggas på kommunal mark. 
Området vid Brännemon är en fantastisk tillgång för Eksjö stad som nyttjas i stor 
utsträckning av allmänheten. Marken är dock inte i kommunal ägo utan tillhör 
Försvarsmakten. 

Det fina förslaget som förslagsställaren hänvisar till kan med fördel användas som 
inspiration för kommande projekt. Markområdet som föreslås anses som en 
olämplig placering med hänvisning till markägoförhållanden. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-10-13 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-10-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Medborgarförslag 2021-05-26  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 369 Kostnadsfria och säkra mensskydd till 
elever och anställda i Eksjö kommun - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/240 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till barn- och utbildningsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

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 från CSN minskas på grund av frånvaro.  Ännu allvarligare kan detta 
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). 
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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. 

Miljöpartiet i Eksjö kommun vill  

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

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

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Motion från Miljöpartiet genom Lea Petersson, 2021-09-15 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Ks § 370 Vätgas - grönt och närproducerat - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/174 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-06-08 framförs följande;  

Det behövs tankstationer för vätgas i Eksjö kommun. Volvo kommer ställa om 
till vätgas på sina lastbilar och flera andra stora företag är också på gång. Övriga 
nordiska länder är redan igång. 

Låt Eksjö visa vägen och bygg en tankstation som drivs av vind- eller solkraft. 

Lantbruksfordon och andra tyngre maskiner kan inte drivas av el. Litium är en 
smutsig process, och något som dessutom borde reserveras för läkemedel. 

Eksjö ska vara en grön kommun, det här är ett naturligt steg i rätt riktning. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag 2021-06-08 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 371 Förbättrade åtgärder på träspångar i 
nära anslutning till Höglandsleden i Kaffekullen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/181 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

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

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

Mitt förslag innefattar upprustning av dessa spångar vilken 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. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag 2021-06-11 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 372 Vattna från Kvarnarpssjön - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/187 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

Ärendebeskrivning  
Jag skulle vilja se att vi i Kvarnarp kunde använda vatten från Kvarnarpssjön 
istället för att använda färskvatten. 

Ett pumphus som alla föreningar i Kvarnarp betalar en avgift till för att få 
använda vattnet. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag från Jonas Lindgren, 2021-06-23 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 373 Småbåtshamn i Hunsnäsen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/204 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

Ärendebeskrivning  
Vi har en fantastiskt fin sjö mitt i Eksjö. Hunsnässjön. Det finns flera villor och 
sommarstugor runt sjön, samt en väldigt trevlig och välbesökt camping. 

Men det 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 man avverkar den oerhört stora trädlinjen vid sjökanten bakom 
ishallen mot campingen. 

Dels blir det väldigt trevligt att promenera där när man ser sjön. Och så kan man 
ha en naturlig ramp ner i sjön så att båtar kan sjösättas. Samt en rad med 
båtplatser. Dessa ska kosta pengar, så att kommunen får in lite bidrag för att 
bygga dem. 

Det skulle gynna både Eksjöbor, samt campinggäster som kan ta med sin egna 
båt. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag från Malin Gustafsson, 2021-07-20 
      

Utdrag:  
Malin Gustafsson 
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 374 Parkering Eksjö Camping - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/205 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

Ärendebeskrivning  
Emelie Larsson framför i medborgarförslag 2021-08-11 följande; 
 
Då parkeringen vid Eksjö Camping inte motsvarar det behov som finns under 
sommartid, då både Eksjöbor och turister vill besöka den fina badplatsen, anser 
förslagsställaren att det gynnar såväl turismen, Eksjös goda rykte samt underlättar 
för räddningstjänsten vid utryckning om fler parkeringsplatser skulle finnas.  

Emelie Larssons idé är att fylla igen de breda diken mellan cykelbanan och 
bilvägen (där alla idag felparkerar) lägga vägtrumma samt asfaltera dessa och göra 
till sneda parkeringsplatser, för att på så sätt skapa fler lagliga parkeringar. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag från Emelie Larsson, 2021-08-11 
      

Utdrag:  
Emelie Larsson 
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 375 Trafiksituationen Västerlånggatan - 
Grenadjärgatan i Eksjö - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/215 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

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

Hänvisar till tidigare skrivelse till Tillstånds- och myndighetsnämnden i Eksjö den 
14 maj 2008, samt kommunens svar i skrivelse TMn § 118 Dnr TRAF 2008–0010. 
I 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 detta använder 
till exempel cyklister, ofta trottoaren som cykelbana. 

Gällande hastighetsbegränsning 40 km på Västerlånggatan, respekteras den 
mycket dåligt av vissa bilister. Även stopptecknet hörnet Grenadjärgatan/ 
Västerlånggatan nonchaleras ofta. 

Föreslås att en digital hastighetsinformation om Din hastighet, liknande den som 
finns på Breviksvägen, permanent sätts upp, även på Västerlånggatan i båda 
riktningarna. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag från Anders Ruthér 2021-08-23 
      

Utdrag:  
Anders Ruther 
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 376 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls 

Ärendebeskrivning  
32.1 BUS samverkansprotokoll grundskolan 2021-09-30 
BUS samverkansprotokoll gymnasiet 2021-09-23 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-09-30 
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-10-07 
Eksjöhus Modulbygg AB - uppsägning av Samverksansavtal 
Överenskommelse Eksjö International Tattoo 2022 
Inkommen skrivelse från Eksjö Konstförening 2021-10-15 
Skrivelse angående Trafikverkets hantering i ärendet om rastplatsen vid 
Abborraviken i Eksjö kommun 
Skrivelse från Paul Hultberg gällande Eksjö Museum 
 
----- 
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Ks § 377 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-10-12, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 9 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
förhandlingsansvarig, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-23 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 378 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-10-13 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-10-13 
Socialberedningens protokoll 2021-10-13 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-13 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-10-13 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-10-13 

 

---- 
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Ks § 379 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bolagsprotokollet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Stadshus AB protokoll 2021-10-05 
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