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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-03

Sammanträde med 

Plats och tid

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstepersoner

Övriga 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktigesalen kl. 10:00-15.30 

Annelie Hägg (C), ordförande § 112-117,119,121-125,127-134
Markus Kyllenbeck (M),ordförande § 120,126,135-138 
Sebastian Hörlin (S) § 112-115, 119-138 
Maria Havskog (C) § 120,123,125-126,131-138 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) § 112-115, 117-138 
Stellan Johnsson (S) § 112-119, 121-122,124,127-130 
Ingegerd Axell (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L), ordförande § 118 
Birgitta Johanson (S) 

Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 120,123,125-
126,131-138 
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 112-119,121-
122,124,127-130 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) § 112-119,121-
122,124,127-130 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 120,123,125-
126,131-138 
Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) § 116-118 
Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 120,126,135-138 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 118 
Johan Ragnarsson tjänstgörande ersättare för Lennart Gustafsson (S) § 116 

Maria Österberg (S) § 112-115, 119, 121-125,127-134 
Johan Ragnarsson (V) § 112-115, 117, 119-138 
Lea Petersson (MP) § 120,123,125-126,131-138 

Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande § 112-119,121-125,127-134 
Karin Höljfors, ekonomichef § 113-115 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, § 123, 125  
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 120
Martina Jönsson, HR-konsult § 126
Malin Larsson, planchef- och byggchef § 131
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 132
Karolina Eriksson, kultursekreterare § 133

Johanna Boij, student Högskolan i Jönköping personalvetarprogrammet § 126
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-05-03 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utses att justera Markus Kyllenbeck § 116 

Justeringens plats 

Lennart Gustafsson § 112-115, 117-138 

Stadshuset 2022-05-  Kl. 12:00-1 Paragrafer 112-138 
och tid 

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

Helena Lundborg 

Ordförande   …………………………………………… Ordförande   ………………………………………

Annelie Hägg § 112-117,119,121-125,127-134 Markus Kyllenbeck § 120,126,135-138 

Ordförande   ……………………………………… 
Christer Ljung § 118

Justerande   ……………………………………………. Justerande …………………………………….. 
Lennart Gustafsson § 112-115, 117-138 Markus Kyllenbeck § 116 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2022-05-03 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset 

Datum då anslag 2022-05-11 kl. 12:00 Datum då anslag 2022-06-02
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2022-05-03  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 112 Godkännande av föredragningslistan   

§ 113 Budgetuppföljning 2022-03-30 - Förvaltningen 2022/11  

§ 114 Internkontrollplan 2022 - förvaltningen 2022/65  

§ 115 Internkontroll 2021 - redovisning - tillväxt- och utvecklingssektorn 2021/75  

§ 116 Årsredovisning 2021 Mediacenter Jönköpings län 2022/71  

§ 117 Årsredovisning 2021 - Höglandets samordningsförbund 2022/82  

§ 118 Årsredovisning 2021 - Höglandsförbundet 2022/91  

§ 119 Individ- och familjeomsorgen - utredningsuppdrag 2022/114  

§ 120 Revisionens granskning av samverkan skola, soc och förälder 2021/321  

§ 121 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 

2022/51  

§ 122 Utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemet - remiss 

2022/109  

§ 123 Regional cykelstrategi för Jönköpings län 2022/75  

§ 124 Skolskjutsreglemente 2022-2023 2022/105  

§ 125 Detaljplan för Gummarpsnäset, Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 mfl 2022/106  

§ 126 Arbetsmiljöuppföljningen för 2020 - förvaltningen 2022/66  

§ 127 Sommargåva till personal 2022/92  

§ 128 Kostnadsfria broddar till personer 65 år eller äldre, boende i Eksjö 
kommun 

2021/328  

§ 129 Demenslotsen - medborgarförslag 2021/288  

§ 130 Ändring av uppdragsbeskrivning för kommundirektören - 
medborgarförslag - fördelning 

2022/95  

§ 131 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2022 2022/107  

§ 132 Miljövårdspris 2022 2022/108  

§ 133 Kulturpris 2022 2022/110  
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§ 134 Omvärlden information   

§ 135 Anmälningsärenden   

§ 136 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 137 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 138 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-03

 
  

Ks § 112 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 113 Budgetuppföljning 2022-03-30 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Budgetuppföljning har gjorts och helårsprognos efter 2022-03-31 har upprättats i 
förvaltningen. Det finns risk för negativ påverkan på kommunen både för 
verksamhet, kostnader och intäkter med anledning av kriget i Ukraina. 
Utvecklingen följs, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt 
att uppskatta hela den potentiella påverkan och alla bedömningar är behäftade 
med osäkerhet. 

I prognosen har hänsyn delvis tagits till prisökningar för drivmedel och livsmedel, 
men hur stor påverkan blir är osäkert, detta får följas under året. I prognosen 
ingår den ersättning som Migrationsverket utlovat för beredskapen som 
kommunen haft för flyktingmottagande under 15 dagar i mars månad. De totala 
kostnaderna för flyktingmottagandet är uppskattade men inte helt slutredovisade.   

Årets resultat prognostiseras att bli 39,5 mnkr vilket är 15,0 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Prognostiserat resultat motsvarar 3,1 procent av 
skatteintäkter och bidrag medan budgeterat resultat motsvarar 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Jämfört med februariprognosen är det en försämring 
med 5,0 mnkr. 

Sektorerna 
Sektorerna har efter mars använt 305,9 mnkr eller 26,5 procent av budgeten på 
1 155,7 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att överskridas med 19,1 mnkr 
vilket motsvarar 1,7 procent av budgeten. Jämfört med februariprognosen är det 
en försämring med 2,6 mnkr. 

Politiken, revisionen och samhällsbyggnadssektorn prognostiserar, liksom förra 
månaden, ingen avvikelse mot budget. Överförmyndarnämnden prognostiserar en 
positiv avvikelse på 0,1 mnkr eller 4,2 procent av budgeten, vilket är 0,1 mnkr 
bättre än föregående månad. 

Kommunledningskontoret har en positiv prognos på 2,3 mnkr, vilket motsvarar en 
avvikelse på 3,6 procent av budgeten. Av överskottet är 1,7 mnkr beredskap för 
flyktingmottagande. Övrigt som bidrar till överskottet är lägre personalkostnader i 
samband med att kanslichefen tillfälligt är tillförordnad socialchef. Jämfört med 
föregående månad är prognosen en förbättring med 1,9 mnkr. 
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Barn- och utbildningssektorn har en negativ prognos mot budget med 6,0 mnkr, vilket 
motsvarar 1,2 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det en 
försämring med 2,2 mnkr. Störst negativ avvikelse finns inom gymnasieskolan där 
anpassning till lägre budgetram till följd av volymförändringar och intäktsbortfall 
inte kunnat göras. Även IKE (interkommunala ersättningar) har negativ prognos. 
Inom måltidsverksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse på grund av 
högre livsmedelspriser. 

Sociala sektorn har en negativ budgetavvikelse med 15,9 mnkr vilket motsvarar 3,3 
procent av budgeten. Största negativa avvikelserna finns inom externa placeringar 
LSS och försörjningsstöd. Jämfört med föregående månad är det en försämring 
med 2,1 mnkr. Inom måltidsverksamheten prognostiseras också negativ avvikelse 
på grund av högre drivmedels- och livsmedelspriser samt lägre intäkter. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har en negativ budgetavvikelse med 0,7 mnkr, vilket 
motsvarar 1,1 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det en 
försämring med 0,2 mnkr. Huvudsakligen finns avvikelsen inom museet som inte 
når upp till budgeterade intäkter 2022. 

Övrigt inom verksamhetens nettokostnader 
Samtliga anslag under kommunstyrelsen som vid ingången av året är outlagda 
prognostiseras användas. Inga indikationer finns heller än på att kostnader för att 
kapitalkostnader kommer att avvika från budget. Pensionskostnaderna 
prognostiseras en negativ avvikelse om 1,8 mnkr utifrån ett högre utfall på 
pensionsutbetalningarna under första kvartalet än budgeterats. 

Finansiering 
Prognosen för skatteintäkter gjordes av SKR före Rysslands invasion i Ukraina, 
vilken påverkan det får för skatteunderlaget är svårbedömt. Skatteintäkter 
prognostiseras bli 19,5 mnkr högre än budget, därav avser 3,3 mnkr bättre utfall 
2021 och 16,2 mnkr bättre utfall 2022. Att utfallet är bättre beror på att 
skatteunderlagets utveckling bedöms som starkare, främst på grund av fler 
arbetade timmar än i tidigare prognoser. 

Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras bli 15,9 
mnkr högre än budget. Därav 

Inkomstutjämning  0,8  
Kostnadsutjämning  -1,3 
LSS-utjämning  1,4 
Regleringsbidrag  7,6  
Högt flyktingmottagande  5,9 
Kommunal fastighetsavgift  1,3 
Totalt  15,9 
 
Investeringar 
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 varav 26,1 mnkr är återstående anslag 
från 2021. Till och med mars har 3,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 60,7 mnkr, vilket är 7,0 mnkr lägre än budget.  

8



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattande kommentar 
Prognosen för sektorerna och pensionerna är negativ mot budget men vägs upp 
av bättre utfall på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Osäkerheter och svårigheter i bedömning finns för hur kriget i Ukraina 
kommer att påverka framför allt kostnadssidan men viss påverkan kan också 
finnas på intäkterna. 

Under sammanträdet diskuteras beslutsgången i beredningarnas protokoll gällande 
att: satsen att notera avvikelser och vidtagna åtgärder. Ekonomichef tar med sig 
informationen till den ekonomiska ledningsgruppen. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-04-27 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2022-02-28  
Ledningsutskottets beslut 2022-04-12 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-04-13 
Socialberedningens beslut 2022-04-12 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-04-12 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-04-12 
 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 114 Internkontrollplan 2022 - förvaltningen 
Dnr KLK 2022/65 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning  
I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar. 

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen har internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På beredningarna och 
ledningsutskottets sammanträden i mars fördes en diskussion om vilka 
kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen har bruttolistor 
arbetats fram för den interna kontrollen som beredningarna och ledningsutskottet 
behandlade på aprilsammanträdena.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen: 

• Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
• Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
• Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts för de olika kontrollpunkterna.  

Kategori Antal kontrollområden i 
internkontrollplanerna som 
beredningarna och 
ledningsutskottet har föreslagit 

Effektivitet och ändamålsenlighet i 
verksamheten 

12 

Tillförlitlighet i finansiell 5 
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rapportering 

Anpassning till gällande lagstiftning 
och förordningar 

14 

Totalt antal kontrollpunkter i 
internkontrollplanen 2022 

31 

 

Beredningarna och ledningsutskottet har behandlat internkontrollplaner på 
sammanträdena i april och föreslagit kommunstyrelsen besluta 

Ledningsutskottet §37 (2022-04-12) 
att godkänna internkontrollplanen för kommunledningskontoret 2022 

Barn- och utbildningsberedningen §37 (2022-04-13) 
att godkänna internkontrollplanen för barn- och utbildningssektorn 2022 

Samhällsbyggnadsberedningen §32 (2022-04-13) 
att godkänna internkontrollplanen för samhällsbyggnadssektorn 2022 

Socialberedningen §51 (2022-04-13) 
att godkänna internkontrollplanen för sociala sektorn 2022 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen §32 (2022-04-13) 
att godkänna internkontrollplanen för tillväxt- och utvecklingssektorn 2022 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-04-27  
Ledningsutskottets beslut 2022-04-12  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-04-13  
Socialberedningens beslut 2022-04-12  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-04-12  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-04-12 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn  
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 115 Internkontroll 2021 - redovisning - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr KLK 2021/75 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisad internkontroll 2021. 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-05 redovisade tillväxt- och 
utvecklingssberedningen delar utan internkontroll 2021. Kommunstyrelsens 
beslutade att hänskjuta redovisning av resterande internkontrollpunkter inom 
tillväxt- och utvecklingssektorn till dagens sammanträde.  
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn har under 2021 kontrollerat att rutiner och lagar 
inom vissa områden följs. Internkontrollen ska beröra tre områden; ekonomi, 
effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar. Kontrollen sker inom den 
egna verksamheten.  

Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2000, och reviderades2006, ska sektorerna upprätta en plan 
för intern kontroll och uppföljning av densamma.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2021-04-21att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en plan för internkontroll. Den godkändes av 
kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Följande områden har kontrollerats: 

1. Granskning av bidrag, fritids-och kulturavdelningen 
2. Kontroll av rapportering av delegationsbeslut 
3. Att direktupphandlingar görs och dokumenteras enligt antagna riktlinjer 
4. Att upphandling görs enligt lagen om offentlig upphandling - LOU 
 

Resultat av tillväxt- och utvecklingssektorns granskning av internkontrollen 2021: 

1. Granskning av bidrag kultur- och fritidsavdelningen 
För att kontrollera effektivitet och ändamålsenlighet inom tillväxt- och 
utvecklingssektorn, har beslutats att kulturchef och fritidschef ska kontrollera 
varandras återkoppling till de föreningar som sökt arrangemangsbidrag och 
stödbidrag (kultur), och investeringsbidrag och stödbidrag (fritid). Återkoppling 
till berörd förening ska göras inom tre veckor efter inkommen handling. Stickprov 
görs på tio procent av inkomna bidragsansökningar, vilka slumpmässigt ska tas ut 
för kontroll. 

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Fritidschefen har granskat kulturavdelningens bidrag genom slumpmässigt utvalda 
stickprov. Motsvarande stickprov för fritidsavdelningens bidrag har utförts av 
kulturchefen. 

Inga anmärkningar noteras. 

2. Kontroll av rapportering av delegationsbeslut 

Förvaltningen har fått i uppdrag efter revisionens granskning att säkerställa att 
återrapportering av delegationsbeslut sker. 

Under 2021 har delegationsbeslut löpande anmälts.  

3. Att direktupphandling görs och dokumenteras enligt antagna 
riktlinjer 
En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om 
offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, 
hyra och leasing av varor och tjänster. Detsamma gäller för driftentreprenader och 
byggentreprenader. Vilken typ av upphandlingsförfarande som behövs, styrs av 
beloppet på varorna eller tjänsten som ska köpas.  

Om ramavtal saknas kan kommunen, under förutsättning att värdet understiger 
615 312 kronor, göra en direktupphandling. Eksjö kommun har riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska genomföras och vad som ska dokumenteras. Utifrån 
dessa riktlinjer har tillväxt- och utvecklingssektorns fakturor för köp utanför 
ramavtal och avtal, granskats.  

Inköp: 25 001 – 100 000 kronor: Genomförs av verksamheten, minst tre företag 
bör tillfrågas, inget krav på annonsering, medan dokumentation ska ske. 

Inköp 100 001 – 250 000 kronor: Upphandling ska genomföras av 
upphandlingsavdelningen eller av verksamheten. Samråd ska ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandlingen påbörjas, och minst tre 
företag bör tillfrågas. Annonsering på Eksjö kommuns hemsida och 
dokumentation ska ske. 

Inköp 250 001 – 615 312 kronor: Upphandling ska genomföras av 
upphandlingsavdelningen tillsammans med verksamheten. Samråd ska ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandlingen påbörjas och minst tre 
företag bör tillfrågas. Annonsering ska ske i allmänt tillgänglig databas samt på 
Eksjö kommuns hemsida och dokumentation ska ske. 
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4. Att upphandling görs enligt lagen om offentlig upphandling - 
LOU 
Om värdet på en vara eller tjänst överstiger 615 312 kronor, ska upphandlingen 
genomföras av upphandlingsavdelningen i samråd med verksamheten.  

Vid kontroll av fakturor under 2021 kunde konstateras att inga fakturor uppgick 
till belopp över 615 312 kronor. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-04-13 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-03-16 
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-03-25 
Rapport Q4 2021 
      

Utdrag:  
Beredningar 
Sektorsekonom 
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Ks § 116 Årsredovisning 2021 Mediacenter 
Jönköpings län 
Dnr KLK 2022/71 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustavsson (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning för 2021 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till o tkr. Kommunalförbundet har även uppfyllt de 
uppsatta ekonomiska målen för 2021 som är: 

• Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr, då utfallet blev 7,3 
mkr. 

• Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital ska 
uppgå till minst 25 procent, då utfallet uppgår till 30 procent. 
 

Utsedda revisorer tillstyrker 2022-02-04 att direktionen samt de enskilda 
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda 
Revisionsrapport från Nodumrevision 2021 
Hemställan ÅR 2021 och ansvarsfrihet 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 117 Årsredovisning 2021 - Höglandets 
samordningsförbund 
Dnr KLK 2022/82 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för Höglandsförbundet, samt 
 
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2021. 
 
Sebastian Hörlin (S) deltar inte i beslutet med anledning utav jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2021 för Höglandets Samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen för 
Höglandets Samordningsförbund upprättats i enlighet med lag om finansiell 
samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Man tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet 
fastställs. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Höglandets Samordningsförbund Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse FINSAM Höglandet 2021 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 118 Årsredovisning 2021 - 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2022/91 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisning för Höglandsförbundet, samt 

att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnson (C), Sebastian Hörlin (S) och Markus 
Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundets har 2022-03-25 § 16 fastställt resultat- och 
balansräkningen för 2021, samt överlämnat förbundets årsredovisning till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.  
 
Direktionen beslutade också att ge arbetsutskottet i uppdrag att, när 
revisionsberättelse har inkommit, verkställa överlämnandet till 
medlemskommunerna. 
 
Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 865 tkr vilket motsvarar 
1,6 procent av omsättningen under 2021. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent uppnås.  
 
Under 2021 har investeringar för 6,7 miljoner gjorts bland annat för att 
framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur samt att bygga ut 
infrastrukturens efter kommunernas behov. Under året har en ny 
datacenterstrategi driftsatts och de första investeringarna i det kommande nya 
ekonomisystemet.  
 
Avvikelsen mot budget med 3,3 miljoner kr beror på att investeringar i 
reinvesteringar i det trådlösa nätverket har senarelagts för att kunna se över de 
kommande strategierna framåt, dessa investeringsmedel kommer troligen behövas 
under 2022. Självfinansieringsgraden 2021 är 171procent. 
 
Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. 7 av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2021. 2 är ej uppfyllda och 1 
har inte kunnat mätas under året. 
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Direktionen godkänner årsredovisning 2021 och fastställer resultat- och 
balansräkningen för 2021. För att kunna överlämna årsredovisningen till 
medlemskommunerna har den kompletterats med revisionsberättelsen. Detta 
enligt ”Reglemente för revisionen för Höglandsförbundet” §7 Revisionens 
rapportering. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut DIR 2022-03-25 
Beslut Au 2022-03-31 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse Höglandsförbundet 2021 
Revisionsrapport granskning av Höglandsförbundets årsredovisning 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 119 Individ- och familjeomsorgen - 
utredningsuppdrag 
Dnr KLK 2022/114 

Beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna återredovisning, samt  
 
att Eksjö kommuns arbete med extratjänster ersätts av introduktionsjobb från  
1 september 2022.  

Ärendebeskrivning  
Försörjningsstöd 

• Antalet nybesök första kvartalet 2022 är 13,3 procent högre än samma period 
förra året, 51 personer, jämfört med 45. 

• Avslagen är på samma nivå under perioden båda åren, 17-19 stycken  
cirka 37 procent. 

• Andelen inflyttade började mätas september 2021 och det är 15 personer 
januari till mars 2022. 

Grupper av sökande 

• Arbetslösa som har en planering mot arbetsförmedlingen (AF) är fortsatt den 
största andelen av sökande och nivån är i mellan 56-60 procent,  
27-29 personer. 

• Andelen sökande som är inom sjukvården har ökat, från 15,5 procent  
(7 personer) förra året till 29,4 procent (15 personer) det här året. Dessa 
ärenden är de som är tyngre att jobba med då de oftast kräver långa processer 
med många aktörer innan en ny ersättning eller någon form av anställning 
kan påbörjas. 

• De som söker tillfälligt bistånd (tex tandvård, glasögon, 
begravningskostnader) har minskat från 24,4 procent till 13,7 procent, från 11 
till 7 personer. 

Avslutade ärende: 
• Denna mätning genomfördes inte 2021, därför finns det inget underlag för 

perioden 2021. 
• Totalt antal avslutade ärende är 39 stycken, andelen som går ut mot studier 

och arbete är totalt ca 62 procent, 24 stycken, av alla avslutade ärenden. 
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• De som får en annan ersättning är ca 10 procent. Det är tydligt att det är 
svårt att få en annan ersättning och det är dessa ärenden som blir kvar 
långvarigt inom ekonomiskt bistånd. 

• Det finns alltid en andel sökande som inte meddelar om de får jobb, flyttar 
eller på annat sätt inte längre har behov av försörjningsstöd. Dessa är 6 
personer. 

För att se hur ärenden per januari, februari och mars månad är fördelade, se bilaga 1.  

Ekonomiskt utfall 
Januari 2,1 miljoner kronor (mkr) 
Februari 1,8 mkr 
Mars 2,5 mkr 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 
AME:s grunduppdrag utgår från 4 kap 1 och 4 §§ Socialtjänstlagen (SoL) och består i 
riktade rehabiliterande arbetsmarknadsinsatser av kompetenshöjande karaktär. 
Målsättningen är att öka individens möjligheter att integreras på arbetsmarknaden 
eller hos annan aktör samt att verka för deltagarens egen försörjning och hälsa. 
Målgruppen är personer i Eksjö kommun mellan 16-65 år som beviljats 
försörjningsstöd enligt 4 kap 4 § SoL eller beviljats sysselsättning enligt 4 kap 1 § 
SoL, personer som är anvisade från Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan, 
feriepraktiserande ungdomar eller ungdomar som aktualiserats i samverkan med 
barn- och utbildningssektorn (BUS) eller kommunalt aktivitetsansvar.  

Insatser som personer kan erhålla genom AME är arbetsträning, stöd- och 
vägledning, kartläggning, Supported Employment (SE), intern och extern praktik, 
extratjänster, anställning med bidragsfinansiering från Arbetsförmedlingen på avtal 
för arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA), feriepraktik samt andra projekt kopplade 
till arbetsmarknadsinsatser så som till exempel rådet för europeiska socialfonden 
(ESF). 

Lägesbeskrivning 

Under perioden 1 januari 2022 till 15 mars 2022 är totalt 145 insatser aktuella hos 
AME fördelat på 110 personer. Utav dessa 145 insatser är 36 extratjänster och 17 
övriga anställningar på BEA med lönesubvention från Arbetsförmedlingen. 5 
extratjänster har avslutats, där 3 har gått direkt till nystartsjobb och 2 har börjat 
studera heltid till undersköterska. 

Utav dessa 145 insatser är 24 nya ärenden av varierande karaktär, 11 av dessa är BEA 
och 13 övriga ärenden. Sedan årsskiftet har 25 ärenden avslutats, varav 8 är BEA och 
17 övriga ärenden.  

I dagsläget är 5 ärenden i kö för insats som utreder individens arbetsförmåga. Det 
finns en nära samverkan med ekonomiskt bistånd beträffande dessa ärenden. Övriga 
insatser fungerar väl och det råder ingen direkt kö till dessa insatser. Under början av 
året har strukturer upparbetats mellan AME och svenska för invandrare (SFI) 
beträffande språkpraktiker med målsättningen att finna konstruktiva arbetssätt och 
öka studieresultaten, vilket hittills bedömts framgångsrikt.  
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Samverkan 
I Eksjö kommunområde sker arbete i olika konstellationer, organisationer och 
verksamheter för att säkerställa att kommuninvånarnas behov blir uppmärksammade 
och i möjligaste mån får sina behov tillgodosedda. Inom ramen för kommunens 
ansvar utifrån socialtjänstlagen och försörjningsstöd sker ett arbete som är väl 
kopplat till lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) och 
Höglandets samordningsförbund. 

Sedan början av 2022 har Eksjö liksom övriga höglandskommuner haft en 
samverkanskoordinator. En tjänst som är finansierad av Höglandets 
samordningsförbund med uppdrag att utveckla och främja god samverkan mellan 
kommunen, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen. Detta med 
målsättning att personer i arbetsför ålder (16-65 år) som bedöms ha behov av 
samordnade insatser från minst två av de berörda parterna.  
 
En överenskommelse finns lokalt mellan kommunen (individ och familjeomsorgen 
(IFO), barn och utbildningssektorn (BUS), tillväxt och utvecklingssektorn (TUS), 
arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region Jönköpings län (Eksjö vårdcentral 
och psykiatriska mottagningen). Målsättningen med denna överenskommelse är att 
öka den enskildes delaktighet och motivation för ökad hälsa och försörjningsförmåga 
samt att ge den enskilde stöd att nå rätt försörjning utifrån sin egen förmåga. 

En ny lokal överenskommelse är nu gjord tillsammans med arbetsförmedlingen 
avseende insatser som ska pågå under 2022.  

Samverkan på tre nivåer 
För att främja och effektivisera samverkan i Eksjö kommun sker arbetet på tre 
nivåer:  

• Samverk styrgrupp består av representanter från Eksjö kommun 
(Funktionschef IFO, utbildningschef TUS, gymnasiechef BUS), 
arbetsförmedlingen (sektionschef), Försäkringskassan (enhetschef), regionen 
(vårdenhetschef vårdcentralen och psykiatrin). Styrgruppen är ett 
mötesforum med ansvariga chefer (alternativt ersättare med mandat att fatta 
beslut) från de deltagande parterna. Syftet är att utifrån sin organisation 
underlätta och utveckla samverkan i Eksjö och möjliggöra arbetssätt och 
metoder för samverkan inom kommunområdet. Representanter till 
arbetsgruppen utses av styrgruppen.  
 

• Samverk arbetsgrupp består av representanter från Eksjö kommun 
(handläggare försörjningsstöd, enhetschef AME, kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA), Regionen (rehabkoordinator vårdcentralen och psykiatrin), 
arbetsförmedlingen (handläggare) och Försäkringskassan 
(samverkansansvarig) Detta är ett mötesforum med representanter av 
medarbetare från de berörda parterna. Uppdragen är formulerade i 
handlingsplanen som upprättas och revideras varje år av styrgruppen. 
Arbetsgruppen är även ett forum för kontinuerligt kunskapsutbyte och för att 
lyfta frågor som är aktuella för alla parter. Syftet är utveckla, underlätta och 
effektivisera metoder för samverkan och en samsyn. Arbetsgruppen ansvarar 
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för att planera och genomföra en gemensam utbildningsdag/år. 
 

• Samverk individ består av representanter från Eksjö kommun (handläggare 
försörjningsstöd, arbetsterapeut AME, KAA), regionen (rehabkoordinator 
vårdcentralen och psykiatrin) och arbetsförmedlingen (handläggare). I detta 
forum är fokus på individärenden, det vill säga på de individer som har behov 
av insatser från minst tre utav de berörda parterna. Krävs samtycke för att 
lyfta ärendet i aktuellt forum. Mötet kan hållas antingen med eller utan 
individ. Syftet är att korta och effektivisera insatserna kring specifik situation 
och person. Exempel på möten: rehabiliteringsmöte, avstämningsmöte, 
gemensam kartläggning och samordnad individuell plan (SIP). 

Insatser/projekt 
Som en del i uppdraget att främja samverkan, öka kunskapen och tillgodose det 
enskilda behovet med målsättning att nå rätt försörjning pågår både arbete inom 
olika projekt, insatser och samverkansgrupper. Här kan nämnas exempelvis: 

· Digitala morgonträffar (Samverk arbetsgrupp med gäster)  
· Samverkansdag (Samverk arbetsgrupp med gäster)  
· Vård- och insatsprogrammet (VIP)  
· Samordnad individuell plan (SIP)  
· Samarbetsvård  
Utöver ovanstående har arbete skett i olika projekt riktade till aktuell målgrupp som 
Räkna med mig, 360 grader och Mötesstugan för att nämna några. För att tillgodose 
de behov som finns såväl inom den egna organisationen, i kommunområdet i stort 
och på individnivå är omvärldsbevakning en viktig del i arbetet och öppnar upp för 
nya samverkanskonstellationer och arbetsgrupper med målsättning att individen ska 
få rätt stöd och rätt försörjning utifrån den egna förmågan. 

Introduktionsjobb 

Med hänvisning till redogörelse för extratjänster och introduktionsjobb enligt bilaga 2 
samt information och fakta om introduktionsjobb enligt bilaga 3 är förslaget att 
extratjänster ska ersättas av introduktionsjobb från 1 september 2022 och att detta 
ska hanteras i samverkan med biståndsenheten med syfte att på ett hållbart sätt 
fortsätta minska försörjningsstöd på sikt.   

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse från Johanna Karlsson, verksamhetsutvecklare och Carina 
Andersson, funktionschef, 2022-03-31 
Bilaga 1 Statistik ekonomiskt bistånd kvartal 1 2022. 
Bilaga 2 Extratjänster ersätts av introduktionsjobb 2022. 
Bilaga 3 Faktablad om introduktionsjobb.  
      

Utdrag:  
Funktionschef, IFO 
T f socialchef 
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Ks § 120 Revisionens granskning av samverkan 
skola, soc och förälder 
Dnr KLK 2021/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna upprättat förslag till yttrande över rubricerad granskningsrapport 
och avge detsamma till kommunrevisionen, samt  
 
att ärendet anmäls till kommunfullmäktige.  

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

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

Exempel på brister som noterats i granskningen: 

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

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

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

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

Nedan redovisas svar från barn- och utbildningssektorn och sociala 
sektorn. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen följande: 

• Att den nya samordnarfunktionen får i uppdrag att göra en kartläggning 
av hur samarbetet fungerar, och vad som brister för att skapa en ny 
överenskommelse med tillhörande handlingsplan där det även 
framkommer hur ofta och i vilken form som samverkansarbetet ska följas 
upp. 
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I samband med rekrytering av gemensam ungdomskoordinator, den nya 
samordnarfunktionen, kommer det tydliggöras att ungdomskoordinatorn har ett 
uppdrag att genomföra en kartläggning av hur samarbetet organiseras och 
fungerar, vilka brister som finns och ta fram en handlingsplan för hur samverkan 
bör organiseras och följas upp. Detta arbete kommer att prioriteras när 
ungdomskoordinatorn rekryterats och sedan ligga till grund för det fortsatta 
arbetet. 

• Att ansvars- och rollfördelningen förtydligas i överenskommelsen och att 
målsättningarna förtydligas både i överenskommelse och handlingsplan 
för att effekten av insatta åtgärder lättare kan följas upp. Det är av yttersta 
vikt att samordnarfunktionens mandat och ansvar förtydligas i 
överenskommelsen. 

Sektorerna har för avsikt att upprätta en ny samverkansöverenskommelse utifrån 
aktuella förutsättningar och i samband med det arbetet kommer målsättningar att 
förtydligas och kopplas till åtgärder i handlingsplanen. Ungdomskoordinatorns 
samordningsfunktion, mandat och uppdragsbeskrivning kommer att förtydligas i 
samband med revideringen av överenskommelse och handlingsplan som kommer 
att vara genomförd under 2022. 

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

Liknande tillfällen har funnits tidigare men under de senaste åren när pandemin 
begränsat möjligheterna att mötas har varken utbildningstillfällen eller 
gemensamma träffar kunnat genomföras.  

Vi ser det som angeläget och sektorerna kommer återuppta de gemensamma 
träffarna och även utveckla, organisera och systematisera utbildningstillfällen 
gällande samverkansfrågor utifrån påtalad kritik i revisionsgranskningen. 
Ungdomskoordinatorn kommer att ha en viktig roll att följa upp arbetet med att 
gemensamma träffar och utbildningstillfällen planeras och genomförs 
kontinuerligt och i linje med de möten som koordinatorn leder på respektive skola 
med representanter från de olika sektorerna kring enskilda elever utifrån 
samverkansöverenskommelse och tillhörande handlingsplan. 

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

Strukturerade, regelbundna samverkansmöten mellan olika roller och funktioner i 
sociala sektorn samt barn- och utbildningssektorn kommer vara en del i 
samverkansöverenskommelsen och tillhörande handlingsplan. Den kartläggning 
som ungdomskoordinatorn får i uppdrag att genomföra kommer ligga till grund 
för vilka former samverkansmöten kommer ha och vilka funktioner som träffas i 
olika forum utifrån verksamheternas behov.  
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• Att en tydligare lokal rutin skapas kring samverkan vid Samordnad 
individuell plan - SIP. 

Samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med berörd individ om 
insatser från både socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt andra aktörer 
behöver samordnas. Det är viktigt att verksamheterna säkerställer att alla berörda 
har relevant utbildning i hur och när samordnad individuell plan bör användas.   

Arbetet med gemensam ungdomskoordinator är till viss del tänkt att täcka 
behovet av systematisk lokal samverkan mellan berörda parter. Samverkan kan 
exempelvis bygga på SSPFs modell för samordnade handlingsplaner. De aktörer 
som finns kring individen tar gemensamt fram en handlingsplan på individnivå 
med åtgärder som följs upp för att säkerställa att de ger avsedd effekt, 
ungdomskoordinatorn leder dessa möten och ansvarar för att en handlingsplan tas 
fram.  

• Att ett resurssamråd skapas. 

Vid upprättande av ny överenskommelse kommer målsättningar att förtydligas 
och kopplas till åtgärder i handlingsplanen. Om det vid revideringen skulle 
framkomma behov av att de befintliga samverkansformerna inte är tillräckliga kan 
nya samverkansformer bli aktuella. Det uppdrag ungdomskoordinatorn kommer 
ha att kartlägga samverkansformer och verksamheternas behov kommer ligga till 
grund för vilka former samverkan mellan socialtjänst, skola samt vid behov polis 
och fritidsverksamhet behöver ha. 

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

I samråd med socialtjänsten har barn- och utbildningssektorn beslutat att skolorna 
bjuder in representanter från öppenvården och mottagningsfunktionen till 
tematiska föräldramöten. Barn- och utbildningssektorn har arbetat fram en plan 
för föräldramöten där bland annat socialtjänsten bjuds in vid ett par tillfällen 
under elevens skolgång för att informera om sina verksamheter och uppdrag. 

Familjecentralens resurser behöver ses över för att kunna tillgodose behovet av 
främjande och förebyggande samverkansarbete med blivande och nyblivna 
föräldrar. Socialtjänsten och öppna förskolan samverkar, tillsammans med kvinno- 
och barnhälsovården, utifrån förebyggande aktiviteter för tidig upptäckt och 
möjlighet att vid behov erbjuda samordnade insatser från flera olika aktörer. 

Samtliga svar har förts i dialog mellan barn- och utbildningssektorn och sociala 
sektorn och i båda sektorerna kommer en förankring kring ovanstående 
beskrivningar att ske i de berörda verksamheterna. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Catharina Tingvall, tf 
socialchef, 2022-01-28. 
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Barn- och utbildning beredningens beslut 2022-04-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14 
Granskningsrapport 2021-12-02 
Revisionsskrivelse 2021-12-02  
      

Utdrag:  
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 121 En skärpt syn på brott mot journalister 
och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 
(SOU 2022:2) 
Dnr KLK 2022/51 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta yttrandet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har på remiss från Justitiedepartementet erhållit betänkandet – En 
skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner (SOU 2022:2).  

För tillämpningen av de allmänna straffbestämmelserna i brottsbalken om 
misshandel, olaga hot och ofredande saknar det betydelse vilken yrkestillhörighet 
den angripna har. Genom straffbestämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman 
och förgripelse mot tjänsteman ger 17 kap 1-2§§ brottsbalken ett förstärkt 
straffrättsligt skydd för yrkesgrupper med myndighetsutövande funktioner. 
Skyddet gäller dock inte i alla situationer utan bara då den angripna utövar 
myndighet. Sedan några år tillbaka finns även ett förstärkt straffrättsligt skydd för 
polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Genom brottet sabotage 
mot blåljusverksamhet skyddas emellertid bara själva verksamheten och inte de 
enskilda utövarna. 

Frågan om vilka samhällsnyttiga funktioner som bör omfattas av ett förstärkt 
straffrättsligt skydd behandlades av den s.k. Blåljusutredningen. Utredningen 
föreslog en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap 2§ brottsbalken. Enligt 
förslaget skulle det vid bedömningen av straffvärdet särskilt beaktas om den 
tilltalade med våld eller hot om våld angripit någon i eller med anledning av 
dennes yrkesutövning. Förslaget genomfördes inte.  

Uppdraget för nuvarande utredning har varit att på nytt ta ställning till vilka 
samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och 
hur ett sådant skydd bör utformas. 

Utredningen har kartlagt och identifierat yrkesgrupper med samhällsnyttiga 
funktioner som framstår som särskilt utsatta för hot och våld i sitt arbete och som 
i huvudsak inte utövar myndighet och därmed som utgångspunkt inte omfattas av 
17 kap brottsbalken. De aktuella grupperna är hälso-och sjukvårdspersonal, 
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personal inom socialtjänst, räddningstjänst och utbildningspersonal inom 
skolväsendet.  

Gemensamt för yrkesgrupperna utöver att de har funktioner som innebär att de 
hjälper och skyddar andra, är att de har arbetsuppgifter som innefattar stora 
kontaktytor mot samhället och många möten med människor. Kontakterna är inte 
valfria utan är istället en central del i arbetet. Samhället har ett starkt intresse av att 
detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan. Detta för att upprätthålla 
samhällsnyttiga funktioner.  

Mot bakgrund av detta föreslås att det i 17 kap brottsbalken införs nya 
straffbestämmelser om: 

• Våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• Grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, 

• Förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och 

• Grov förgripelse mot viss samhällsnyttig funktion. 

De föreslagna bestämmelserna innebär inte att några nya typer av gärningar 
kriminaliseras utan är avsedda att ge ett motsvarande skydd som 17 kap 1-2§§ 
brottsbalken med den skillnaden att det gäller utövare av vissa samhällsnyttiga 
funktioner. Straffbestämmelserna föreslås ha samma straffskalor som i nämnda 
paragrafer. Straffskalorna i sig föreslås tillsvidare vara oförändrade. 

Utredningen har även haft uppdraget att se över behovet och utformningen av ett 
eventuellt förstärkt straffrättsligt skydd för de som yrkesmässigt bedriver 
nyhetsförmedling eller annan journalistik. Det straffrättsliga skyddet för personer 
verksamma inom nyhetsförmedling består i dag huvudsakligen av de allmänna 
straffbestämmelserna i brottsbalken om misshandel, olaga hot, ofredande, förtal 
och förolämpning. Utredningen ser därför ett behov av en skärpning och föreslår 
att det i 29 kap 2§ brottsbalken införs en ny straffskärpningsgrund enligt vilken 
det vid bedömningen av straffvärdet för en gärning ska ses som försvårande att 
den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller 
någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. 

Utredningen har slutligen även haft uppdraget att ta ställning till en eventuell 
utvidgning av det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel samt genomföra en översyn 
över av straffskalan för brottet brott mot tystnadsplikten. Någon utvidgning av 
ansvaret för tjänstefel föreslås inte. Beträffande brott mot tystnadsplikten kan 
konstateras att det är av vikt att medborgare kan känna förtroende för att 
uppgifter som är av sådan karaktär att de enligt lag är anse som särskilt 
skyddsvärda inte avslöjas eller utnyttjas på olovligt sätt. Röjande av 
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sekretessbelagda uppgifter kan ha stor skadeverkan på den enskilde eller dennes 
anhöriga, för det offentliga och för allmänhetens förtroende för den offentliga 
verksamheten. Straffskalan för brottet har varit oförändrad de senaste 50 åren och 
utredningen anser att nuvarande bestämmelse inte speglar allvaret i brottet. Därför 
föreslås: 

• Att straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och ska vara böter eller 
fängelse i två år, och 

• Att det införs ett särskilt brott – grovt brott mot tystnadsplikt- med en 
straffskala på fängelse i sex månader upp till fyra år. 

Det noteras att konsekvenserna av brott mot personal i de aktuella yrkeskategorier 
kan bli synnerligt allvarliga varför det är av stor vikt att dessa erhåller ett 
motsvarande skydd som gäller för de yrkesgrupperna med myndighetsutövande 
funktion. Utredningens förslag utgör en viktig markering från samhällets sida 
avseende det allvarliga i att angripa dessa yrkeskategorier och kan förhoppningsvis 
även verka förebyggande. 

En fri åsiktsbildning är vidare avgörande för en fungerande demokrati. Tillgången 
till information om aktuella händelser har, inte minst nu i dessa tider, visat sig vara 
av central betydelse för var och ens möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 
viktiga frågor. En korrekt och obegränsad nyhetsförmedling är av yttersta vikt för 
demokratin och yrkesverksamma personer måste kunna förmedla information till 
medborgarna utan att riskera att bli utsatta för hot, ofredanden eller andra 
gärningar som påverkar arbetet. Av utredningen framgår att en oroväckande stor 
andel journalister uppger att de under senare år fått anpassa sin rapportering eller 
till och med avstått från att rapportera för att undvika hot. Många uppger att man 
även övervägt att lämna yrket. Detta är något som kan få allvarliga konsekvenser 
för vårt demokratiska samhälle. Utredningen pekar på att det straffrättsliga 
skyddet för personer verksamma inom nyhetsförmedling idag huvudsakligen 
består av de allmänna straffbestämmelserna i brottsbalken om misshandel, olaga 
hot, ofredande, förtal och förolämpning. Utredningens förslag utgör därför en 
viktig markering av det allvarliga i att angripa journalister i deras yrkesutövning. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen tillstyrka betänkandets 
förslag i sin helhet.  

Yttrandet har tagits fram i samråd med Madeléne Granander Lindh, stadsjurist i 
Jönköpings kommun. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ge 
kommunstyrelsens presidium i uppdrag att omformulera yttrandet. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Christer Ljungs (L) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Remisslista SOU 2022 
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 
      

Utdrag:  
Justitiedepartementet 
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Ks § 122 Utökade möjligheter att lämna 
underrättelser om felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemet - remiss 
Dnr KLK 2022/109 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta yttrandet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun, har av Finansdepartementet inbjudits att yttra sig över 
Promemoria Utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling 
(Dnr Fi2022/00578). 

Socialnämnden har tagit del av promemoria och tillstryker utredarens förslag till 
ändringar i registerförfattningarna. Syftet är att underlätta för dessa myndigheter 
att lämna underrättelser enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom att låta underrättelserna, som 
innefattar personuppgifter, lämnas på medium för automatiserad behandling. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse av Johanna Karlsson, verksamhetsutvecklare, 2022-03-31 
Promemoria Utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling  
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Finansdepartementet, Regeringskansliet  
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Ks § 123 Regional cykelstrategi för Jönköpings 
län 
Dnr KLK 2022/75 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta yttrande. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län fattade 2022-02-22 beslut om att skicka ut förslag till 
regional cykelstrategi på remiss till berörda aktörer. Den regionala cykelstrategin är 
tänkt att fungera som ett ramverk för ett systematiskt länsgemensamt arbete med 
att stärka cykelns attraktivitet som transportmedel. Genom att beskriva en 
struktur för kommande insatser skapas förutsättningar för att flytta fram cykelns 
position i såväl strategisk planering som genomförande. 

Förslag till yttrande har tagits fram. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-04-08 
Yttrande över remiss Regional cykelstrategi för Jönköpings län, 2022-04-08 
Remiss Regional cykelstrategi för Jönköpings län, remissversion februari 2022  
      

Utdrag:  
Region Jönköpings län 
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Ks § 124 Skolskjutsreglemente 2022-2023 
Dnr KLK 2022/105 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente revideras utifrån föreslagna 
förändringar, samt  
 
att förändringarna gäller från och med läsåret 2022/2023.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen antog 2021-05-04, § 174, Eksjö kommuns skolskjutsreglemente 
att gälla från och med läsåret 2021/2022.  

Följande revideringar i skolskjutsreglementet föreslås:  

Bestämmelser gällande skolskjuts 

• Allmänt: För elever i årskurs 7-9 (tidigare 4-9) ordnas skolskjuts i första 
hand med allmänna kommunikationer.  

• Färdvägens längd: Formulering om att elever i förskoleklass erhåller 
skolskjuts i möjligaste mån från hemmet.   

• Lokala undantag: Ingen skolskjuts anordnas från bostadsområdet 
Kvarnarp till Linnéskolan.  

Inför revidering läsåret 2023/2024 kommer beslut från Bun 2003-05-15, § 83, 
avseende skolskjuts för elever boende i Nässjö kommun till skolor i Eksjö, ses 
över.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-04-07. 
Skolskjutsreglemente Eksjö kommun 2022/2023.  
      

Utdrag:  
Skolchef 
Skolskjutsansvarig 
Skolskjutsentreprenör 
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Ks § 125 Detaljplan för Gummarpsnäset, 
Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 mfl 
Dnr KLK 2022/106 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kapitlet 27 §. 

Ärendebeskrivning  
Planområdet ligger cirka 2 mil sydost om Eksjö tätort, och 10 km söder om Hults 
samhälle invid sjön Mycklaflon. 

Detaljplanen omfattar 19 befintliga bostadsfastigheter, gatunät samt ett område 
där tidigare skogsbruk bedrivits. Inom detta område ges byggrätt för nybyggnation 
av ett 10-tal permanentbostadshus, samt utvecklingsmöjligheter för de befintliga 
fritidsbostadshusen. Ambitionen är att främja en övergång till permanentboende 
inom hela Gummarpsnäset. Till detta ingår att ge större byggrätter samt att 
området förses med kommunalt vatten och avlopp (VA). Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-12-12 att området ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp. 

Detaljplaneringen inleddes under våren år 2020 och ett planförslag sändes ut för 
samråd under sommaren år 2021. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
besvarats i en samrådsredogörelse. Efter att planförslaget justerats sändes det ut 
för granskning under början av år 2022, vilket sammanställts i 
granskningsutlåtandet. Sammanfattningsvis anser samtliga privata yttranden att 
planläggningen bör avbrytas. Till ställningstagandet framförs en mängd olika 
argument (se granskningsutlåtande 2022-03-22). De statliga eller kommunala 
remissinstanserna har lämnat synpunkter av generell karaktär samt med sådant 
som bör eller behöver justeras i planförslaget, bland annat gällande strandskydd. 
Remissinstansernas synpunkter har gått att tillgodose. Efter avslutat 
granskningsskede görs endast redaktionella justeringar i planhandlingarna. 
Planprocessen är därmed avslutad och förslaget föreslås prövas för antagande. 

Planprocessen har handlagts med utökat standardförfarande i enlighet med Plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kapitlet 7 §. Planförfarandet har valts då planförslaget 
bedömts kunna vara av intresse för allmänheten, bland annat på grund av dess 
lokalisering i gräns till sjön och riksintresseområdet Mycklaflon. Detaljplanen 
prövar även upphävande av strandskydd på mark där det bedöms finnas särskilda 
skäl. Dessa områden är tidigare avstyckade och bebyggda bostadsfastigheter, där 
marken bedöms vara ianspråktagen. Då skyddet bland annat avser att långsiktigt 
trygga allmänhetens tillgång till strandområden, är förfarandet motiverat för att 
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involvera den största möjliga berörkretsen i frågorna. Förfarandet kräver att 
antagandet sker i kommunfullmäktige enligt PBL 5 kapitlet 27 §. 

• Detaljplanen 
Planförslaget gör det möjligt att bilda cirka 10 nya bostadsfastigheter. 
Området rymmer i nuläget 19 småskaliga stugor som byggts enligt 
gällande områdesbestämmelser. Detaljplanen ersätter dessa bestämmelser 
och möjliggör en övergång från fritidshus- till permanentbostadsområde 
för hela området. Byggrätt ges för högre nybyggnadsstandard för 
friliggande bostadshus (villor).  
 

• Synpunkter  
Majoriteten av inkomna yttranden kommer från privatpersoner. Dessa 
yttranden har en karaktär som inte går att tillgodose eller göra regelrätta 
justeringar i planhandlingarna utefter. Samtliga yttranden anser att 
planprocessen bör avbrytas och att inga hushåll bör tillföras området, utan 
förbli fritidshusområde. Det finns en oro för ökad trafik, nya grannar, 
skymd sikt mot sjö och mycket mer. Till stöd för synpunkterna framförs 
en mängd olika aspekter, såsom att planförslaget saknar underlag, hänsyn 
till arkitektur, djurliv och platsen som helhet. Inkomna synpunkter finns i 
sin helhet i granskningsutlåtandet. 
 
De som yttrande sig under samråd eller granskning och inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda ges möjlighet att överklaga beslutet om att anta 
detaljplanen.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Johan Mood, 2022-03-23 
Plankarta, antagandehandling, 2022-03-25 
Planbeskrivning, antagandehandling, 2022-03-25 
Granskningsutlåtande, Gummarpsnäset, 2022-03-22 
Illustrationsplan, 2022-03-25  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Planenheten 
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Ks § 126 Arbetsmiljöuppföljningen för 2020 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2022/66 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En enkät har genomförts under hösten 2021 för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för arbetsmiljöåret 2020. Både kommunens chefer och 
skyddsombud har getts möjlighet att besvara enkäten, 78 procent av cheferna och 
55 procent av skyddsombuden svarade. 

Uppföljningen är ett verktyg för förvaltningens framtida arbetsmiljöarbete och ett 
sätt att uppfylla kraven i lagen (Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1). Samtidigt 
är det också ett sätt för kommunstyrelsen att följa upp arbetsmiljöarbetet då de 
har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. 

Mer kunskap och utbildningsinsatser behövs inom flera arbetsmiljöområden. 
Tidsbrist och kunskapsbrist är faktorer som påverkar möjligheten att genomföra 
riskbedömningar och skyddsronder men det behövs även öka kunskapen kring 
hur man praktiskt och på ett enkelt sätt kan arbeta med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. Riktlinjerna inom arbetsmiljöområdena 
behöver lyftas, detta för att belysa och öka kunskapen om dessa.  

Andra områden som behöver lyftas är att fler skyddsombud behövs och att 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska gås igenom och skrivas på för alla chefer 
och vissa medarbetare. 

För att nå ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete behövs utbildningar för både 
chefer och skyddsombud, metoder och verktyg samt bra information på 
intranätet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult 2022-04-12 
Arbetsmiljöuppföljning 2020 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
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Ks § 127 Sommargåva till personal 
Dnr KLK 2022/92 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att på grund av de skattemässiga konsekvenserna lämna ärendet utan åtgärd. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade den 2022-04-12 att hänskjuta ärendet till dagens 
sammanträde, samt att redovisa skattemässiga effekter och totalkostnader för 
ärendet. 

Under tiden som pandemin (Covid-19) har det funnits undantag gällande 
skattereglerna, dessa har upphört. 

Följande regler gäller för skattefria gåvor: 

Julgåva 
En julgåva är tillåten upp till 500 kr, anställda förmånsbeskattas inte, kommunen 
får dra moms för mat o dryck upp till 300 kr (därutöver får inte momsen dras 
men det är inget skattemässigt fel att ha högre kostnad, vi drar bara inte av 
momsen). 
 
Jubileumsgåva 
En jubileumsgåva är en gåva till dig som anställd i samband med att företaget firar 
25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 
kronor (inklusive moms). 
 
Minnesgåva 
Om du är varaktigt anställd kan du få en minnesgåva i samband med 

• att du uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt) 
• att du varit anställd en längre tid (minst 20 år) 
• att anställningen upphör. 

Minnesgåvan är skattefri för dig om värdet inte överstiger 15 000 kronor 
(inklusive moms). Man kan få högst två skattefria minnesgåvor av sin arbetsgivare. 
Som varaktigt anställd räknas om din sammanlagda anställningstid är minst sex år. 

Jubileumsgåva och minnesgåva är inte aktuellt. Har även undersökt möjligheten 
till friskvårds bidrag men det går inte då det är mycket specificerat och faller inte 
inom de kriterierna. 
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Sommargåvor inte är skattefria utan anställda ska förmånsbeskattas för dem, det 
är endast julgåvor som är det. Värdet är inget problem med sommargåvan, endast 
tidpunkten, egentligen inte den heller då det inte står vilken tidpunkt gåvan ska 
ges, bara benämningen julgåvor.  

Så här svarar skatteverket på frågan: 

”Julen infaller i december, julgåvan ska ges i samband med julen, rimligtvis under december. 
Ni hade julen 2021 kunnat ge en skattefri julgåva, exempelvis då biljett till ett evenemang som 
äger rum sommaren 2022.  
 
Om ni ger en gåva nu blir den skattepliktig för de anställda.” 

Slutsats 
Sommargåvor inte är skattefria utan anställda ska förmånsbeskattas för dem, det 
är endast julgåvor som är det. Värdet är inget problem med sommargåvan, endast 
tidpunkten, egentligen inte den heller då det inte står vilken tidpunkt gåvan ska 
ges, bara benämningen julgåvor.  

Så här svarar skatteverket på frågan: 

”Julen infaller i december, julgåvan ska ges i samband med julen, rimligtvis under december. 
Ni hade julen 2021 kunnat ge en skattefri julgåva, exempelvis då biljett till ett evenemang som 
äger rum sommaren 2022.  
 
Om ni ger en gåva nu blir den skattepliktig för de anställda.” 

Om ”sommargåvan” ska förmånsbeskattas innebär det att den värdet beskattas 
som inkomst (olika %-sats beroende på inkomst) för den anställde och 
arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift 39,25 % av värdet.  

Exempel:  

Sommargåva kostnad 500 kr 

Arbetsgivaravgift ca: 200 kr 

Totalkostnad (2000 gåvor) 1,4 mkr 

Skatt för arbetstagaren (uppskattningen) 165kr – 300 kr (med undantag) 

För att genomföra motsvarande krävs en längre framförhållning dvs att gåvan 
delas ut i samband med julen men kan gälla när som helst under året. På grund av 
de skattemässiga konsekvenserna för den anställde föreslås att inte dela ut 
sommargåva just nu.  
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att på grund 
av de skattemässiga konsekvenserna lämna ärendet utan åtgärd. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Sebastian 
Hörlins (S) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  

Ledningsutskottets beslut 2022-04-12 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-04-28 
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Ks § 128 Kostnadsfria broddar till personer 65 år 
eller äldre, boende i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2021/328 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

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

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

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

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

För att minska antal halkolyckor yrkar Vänsterpartiet i Eksjö kommun att 
kommunen tillhandahåller broddar eller halkskydd till i första hand personer över 
65 år. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse av Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2022-03-
31 
Beslut i Kf § 248-2021, Kostnadsfria broddar till personer 65 år eller äldre, 
boende i Eksjö kommun 
Motion från Jürgen Beck, Ami Fagrell och Johan Ragnarsson, (V), 2021-12-14 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärer 
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Ks § 129 Demenslotsen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/288 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har 2021-12-14, § 236, till kommunstyrelsen remitterat 
medborgarförslag från Tapio Sulasalmi.  

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

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

Målsättningen med tjänsten är att ge den anhöriga relevant information när den 
behöver den. Råd och tips ska portioneras ut längs resans gång, beroende på var den 
närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. 

Tjänstens innehåll är uppdelad i två delar, en nationell del som gäller för hela landet 
och en lokal del som är anpassad utifrån varje kommuns service och tjänster. 
Informationsflöde till den anhöriga är automatiserat. Demenslotsen portionerar 
automatiskt ut information relevant för den enskilde användaren. Kostnaden för 
Eksjö kommun skulle innebära en engångskostnad på 39 500 kronor, samt en 
månadsavgift på 7 580 kronor. Uppsägningstiden är sex månader.  

Det grundläggande behovet ur ett anhörigperspektiv att få relevant information 
till rätt tidpunkt är obestritt. Detta behov förutsätter att olika aktörer i kommunen 
och samverkande huvudmän har både god kunskap om anhörigas behov och 
demenssjukdomars konsekvenser och detta i kombination med tydliga, 
transparenta uppdragsstrukturer och en tillgänglighet som utmärker sig genom 
låga trösklar.  

Verksamheten behöver hitta nya vägar respektive förbättra de samverkansformer 
som finns. Detta för att säkerställa att anhöriga och brukare kommer enkelt 
komma i kontakt med rätt person inom verksamheten. Kommunen behöver göra 
en omvärldsbevakning och behovsinventering för att se vilka behov, 
förutsättningar och utmaningar som finns framåt. Utifrån resultatet kan sedan en 
handlingsplan upprättas. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-04-13 
Tjänsteskrivelse från Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare och Jürg Gisler, 
demenssamordnare, 2022-04-01 
Beslut Kf 2021-12-14, § 236  
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi, 2021-11-08 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 130 Ändring av uppdragsbeskrivning för 
kommundirektören - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2022/95 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunstyrelsen den 2022-10-04. 

Ärendebeskrivning  
Per Ihse framför i medborgarförslag 2022-04-01 följande.  
Vid ett flertal tillfällen har det visat sig att samarbetet mellan politiker och 
tjänstepersoner skulle kunna vara betydligt bättre. Det är mycket diskuterande om 
vad och hur-frågorna, vilket naturligtvis försämrar såväl arbetsmiljön som 
effektiviteten i det arbete som ska genomföras. 

En bidragande orsak till att ingen förbättring sker kan vara innehållet i 
uppdragsbeskrivningen för kommundirektören. Där kan man bland annat läsa att 
"kommundirektören ska verka för en tydlighet i roll- och uppgiftsfördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner." 

Ett sådant uppdrag bidrar förstås till att ingen utveckling till det bättre sker. 

Andra kommuner beskriver uppdraget för kommundirektören på ett betydligt 
bättre sätt, till exempel: 

"Kommundirektören ska verka för att samspelet mellan förvaltning och 
förtroendevalda ska vara väl fungerande, detta för att säkerställa att bland annat de 
politiska besluten får genomslag" 

Per Ihse föreslår att kommunfullmäktige, efter sedvanlig beredning, beslutar att 
ändra uppdragsbeskrivningen för kommundirektören enligt ovan för att främja 
arbetsklimatet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, och på så sätt få en 
mer effektivt arbetade kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21 
Medborgarförslag från Per Ihse, 2022-04-01 
      

Utdrag:  
Ledningsutskottet 
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Ks § 131 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2022 
Dnr KLK 2022/107 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att tilldela Föreningen Kristallen i Bruzaholm årets arkitekt- och 
byggnadsvårdstagare 2022. 

Ärendebeskrivning  
Årets pris tilldelas Föreningen Kristallen i Bruzaholm med följande motivering 
 
” Som genom åren arbetat ideellt med att sakta och med hög kompetens återställa 
byggnaden till sin forna glans. Inga genvägar har tagits utan dess form har in i 
minsta detalj restaurerats med varsam hand. Byggnaden kan nu utnyttjas av en 
bred allmänhet, då den kan användas för olika kulturevenemang och 
sammankomster. Den ger samhällets invånare ytterligare en byggnad att vara 
stolta över. Kristallen har ett högt samhällshistoriskt, arkitekturhistorisk och 
byggnadstekniskhistoriskt värde”. 

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma god 
arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller 
ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, 
stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom 
de olika arkitektoniska områdena. 

 

----- 
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Ks § 132 Miljövårdspris 2022 
Dnr KLK 2022/108 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att tilldela Cykelsmedjan Eksjö kommun miljövårdspris 2022. 

Ärendebeskrivning  
Årets pris tilldelas Cykelsmedjan med följande motivering  

”Klimatkrisen är ett faktum och att minska vår klimatpåverkan är en av de 
viktigaste sakerna vi kan göra för miljön. I Eksjö kommun behöver vi bland annat 
förändra våra transporter och vår konsumtion.  

Årets pristagare Cykelsmedjan främjar genom sin verksamhet ett hållbart 
transportsätt och en hållbar konsumtion.  

Cykelsmedjan har bidragit till att fler upptäcker cykeln som ett utmärkt färdmedel. 
Genom att ersätta bilresor med cykelresor kan vi minska utsläpp och 
föroreningar. Det skapar också mindre behov av parkeringsplatser i stadsmiljön 
och därmed möjligheter till mer gröna miljöer och/eller förtätning som i sig 
minskar behovet av transporter. 

Cykelsmedjan är också föredömliga till att reparera och återanvända i stället för att 
sälja nytt. Kunder som trott att de behövt köpa nytt har istället uppmanats att 
reparera det dom har. För att minska vår klimatpåverkan behöver vi minska 
konsumtion av jungfruliga råvaror och istället skapa cirkulära affärsmodeller. Att 
sälja begagnade produkter och/eller produkter med lång livslängd och som kan 
repareras och återanvändas bidrar till möjligheten att konsumera hållbart”. 

”Miljövårdspriset är inrättat för att uppmärksamma person, förening eller 
organisation inom Eksjö kommun som utfört en betydande och aktiv insats för 
miljön inom Eksjö kommun. Med miljö avses både den inre som den yttre 
miljön.” 
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Ks § 133 Kulturpris 2022 
Dnr KLK 2022/110 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att tilldela Bruzaholm Bruksmuseum Eksjö kommuns kulturpris 2022 

Ärendebeskrivning  
Årets pris tilldelas Bruzaholm bruksmuseum med följande motivering 

”2022 års kulturpris tilldelas Bruzaholm Bruksmuseum som med sitt mångåriga 
och ihärdiga arbete skapat en mötesplats i Bruzaholm som har samverkat året om. 
 
Bruzaholm Bruksmuseum bidrar till historiemedvetande hos barn, unga och 
vuxna. Välkomnar gruppresor och arrangerar ”En dag på bruket” för alla elever i 
årskurs 5 i kommunen varje r. Allt med ideella krafter. 

Ett väl fungerande samarbete mellan förening, näringsliv och kommunen”. 

Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor 
betydelse i Eksjö kommun. Priset om 10 000 kronor delas årligen ut till förtjänta 
enskilda eller sammanslutningar, i samband med nationaldagsfirandet. 

 

---- 
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Ks § 134 Omvärlden information 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör informerar om att det just nu är ca 150 flyktingar som bor på 
Kullagården i Mariannelund.  
 
De flyktingar som anvisas av Migrationsverket till aktuellt boende är registrerade 
av Migrationsverket och är primärt Migrationsverkets ansvar. 

Kommunens uppgift i sammanhanget är att stötta upp med skola, omsorg mm 
enligt förutsättningarna för massflyktsdirektivet. Massflyktsdirektivet innebär att 
personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd 
inom EU. 

Exempel på vad som gäller enligt massflyktsdirektivet är att barn som beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt till skolgång på samma sätt som 
asylsökande barn och ungdomar, men vuxna har inte rätt till kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). 
 
Cirka 60 utav de vuxna flyktingarna på Kullagården läser svenska från dag 1 på 
Mariannelunds Folkhögskola. 

Staben följer kontinuerligt omvärldsläget och kommer att anpassa verksamheten i 
enlighet med vilka behov som identifieras och vilket behov av samordning av 
kommunens verksamheter som behövs. Staben träffas varannan vecka. 
 
----- 
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Ks § 135 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Gymnasieskolans samverkansgrupp 2022-03-31 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2022-03-31 
SBS samverkansprototokoll 2022-02-24 
SOC Samverkansprotokoll 2022-03-01 
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-04-07 
BUS samverkansgrupp protokoll - grundskola 2022-03-24  
BUS samverkansgrupp protokoll - grundskola 2022-04-06 
Eksjö kommuns svar gällande uppföljning av beslut rörande satsningar inom 
äldreområdet 
Lönejustering 29 april 2022 
Beslut om fasta valkretsmandat 
----- 
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Ks § 136 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2022-04-05 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 6 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef och  
upphandlingssamordnare. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-04-05 
Underlag från kommunledningskontoret 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 137 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-13 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-04-13 
Socialberedningens protokoll 2022-04-13 
Socialnämndens protokoll 2022-04-13 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-13 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-04-13 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-04-13 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 138 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från de helägda bolagen; 
 
Eksjö Energi AB 2022-02-10 
Eksjö Elnät AB 2022-02-10 
Eksjö Energi Elit AB 2022-02-10 
Eksjöbostäder AB 2022-02-07, 2022-03-03   
Eksjö Kommunfastigheter AB 2022-03-03   
AB Eksjö Industribyggnader 2022-02-08 
Skruven Fastighetsbolag AB 2022-02-08 
MA Industrifastigheter AB 2022-02-08 
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