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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-01

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10:00-18:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Maria Havskog (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Mattias Ingeson (KD) § 261-265,270-271,273-275,281,283-286 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S)     
 

  
 

Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare Elisabeth Werner (SD) 
Bo-Kenneth Knutsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 261-
264, 267-268, 279, 281-282 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare Stellan Johnsson (C) § 265-266, 269-
278, 280,283-290 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) § 279  
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) § 266,269, 
272, 276-278, 280,282,287-290 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Johan Ragnarsson (V) 
Lea Petersson (MP)  
Annelie Sjöberg (M) 261-265,267-268, ,270-271,273-275, 279,281,283-286 
Ingbritt Martinsson (C) § 261-264, 267-268,281-282 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 262 
Anna Estvik, förste socialsekreterare § 281–282 
Peter Wallenberg, tf funktionschef § 281–282 
Camilla Petersson, upphandlare § 267 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 283-286, 273-275 
Martina Jönsson, HR-konsult § 270-271 
Malin Claesson, HR-chef § 270-271 
  

 
Övriga John Petersson, vd Eksjö Energi AB § 265 
  
Utses att justera Maria Havskog 
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  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2022-11-01  
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Justeringens plats  Stadshuset 2022-11-07 kl. 12:00    Paragrafer 261-290 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Maria Havskog 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-01 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-11-07 Datum då anslag  2022-12-03 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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Kommunstyrelsen  2022-11-01  
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 261 Godkännande av föredragningslistan   

§ 262 Budgetuppföljning per 2022-09-30 - Förvaltningen 2022/11  

§ 263 Politisk organisation - Förändring 2022/213  

§ 264 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2022-2026 2022/217  

§ 265 Redovisning av Eksjö Energis utveckling   

§ 266 Eksjö Fordonsutbildning AB 2022/5  

§ 267 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer för Eksjö kommun 2020/286  

§ 268 Riktlinjer för plats inom förskola  pedagogisk omsorg och 
fritidshem i Eksjö kommun - revidering 

2021/296  

§ 269 Riktlinjer för korttidsvård och palliativ vård i livets slutskede 2022/224  

§ 270 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2022 - förvaltningen - 
information 

2022/7  

§ 271 Arbetsmiljöuppföljning för 2021 Eksjö kommun 2022/200  

§ 272 Delårsbokslut per 2022-08-31 - Höglandets Överförmyndarnämnd 2022/209  

§ 273 Arbetsprocesser inom kommunkoncernen - uppdrag 2022/59  

§ 274 Taxa för elbilsladdning i Eksjö kommun 2022/227  

§ 275 Stadsmiljöåtgärder – vattenspel 2022/229  

§ 276 Socioekonomisk resursfördelning grundskola – barn- och 
utbildningssektorn 

2022/220  

§ 277 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2023/2024 – barn- och 
utbildningssektorn 

2022/232  

§ 278 Utredningsförslag gällande skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 

2022/221  

§ 279 Funktionsprogram – barn- och utbildningssektorn 2022/223  

§ 280 Funktionsprogram demensboende - sociala sektorn 2022/222  

§ 281 Feriepraktik 2022 2022/225  

§ 282 Återrapportering  - utredningsuppdrag arbetsmarknadsenheten 
samt redovisning av statistik ekonomiskt bistånd 

2022/226  
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§ 283 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 2022/149  

§ 284 Biokol - motion 2022/131  

§ 285 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - motion 2022/153  

§ 286 Bygg en mindre scen i Vildparken - motion 2022/152  

§ 287 Miljö- och motionskampanj - medborgarförslag 2019/274  

§ 288 Anmälningsärenden   

§ 289 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 290 Nämnd- och beredningsprotokoll   

 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-01

 
  

Ks § 261 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår:  
Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 262 Budgetuppföljning per 2022-09-30 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Budgetuppföljning har gjorts och helårsprognos efter 2022-09-31 har upprättats i 
förvaltningen.  

Tilläggsbudget beslutat av KF 2022-09-29 är tillagd till sociala sektorns och barn- 
och utbildningssektorns budgetram om totalt 12,8 mnkr. Tilläggsbudgeten är 
finansierad med högre intäktsbudget för kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag.   

Bemanningsenhetens budget är flyttad från sociala sektorn till 
kommunledningskontoret från och med september. 

Årets resultat prognostiseras att bli 67,0 mnkr vilket är 42,5 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Prognostiserat resultat motsvarar 5,3 procent av 
skatteintäkter och bidrag medan budgeterat resultat motsvarar 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Jämfört med delårsprognosen efter augusti är det en 
förbättring med 2,1 mnkr, vilket i huvudsak är hänförbart till bättre prognos för 
skatteintäkter. 

Sektorerna 
Sektorerna har efter september använt 892 mnkr eller 75,3 procent av budgeten 
på 1 184,9 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer hållas med en mindre 
positiv avvikelse på 0,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,0 procent av 
budgeten. Jämfört med augustiprognosen är prognosen 0,3 mnkr högre men då 
tilläggsbudget om 12,8 mnkr skett i september är budgetavvikelsen för sektorerna 
+0,1 mnkr.. 

Politiken prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,0 mnkr, 
motsvarande 0,4 procent av budgeten. Revisionen prognostiserar ingen avvikelse 
mot budget. Överförmyndarnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 
mnkr eller 4,2 procent av budgeten.  

Kommunledningskontoret har en positiv prognos på 2,7 mnkr, vilket motsvarar en 
avvikelse på 3,9 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 försämring med 0,1 mnkr. 
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Samhällsbyggnadssektorns prognostiserade negativa avvikelse på 0,1 mnkr, 
motsvarande 0,2 procent av budgeten, är hänförbar till planerat resultatfondsuttag 
för digitalisering av miljöenhetens arkiv. Jämfört med föregående månad är 
prognosen oförändrad. 

Barn- och utbildningssektorn har en positiv prognos mot budget med 6,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,4 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad har 
tilläggsbudget om 2,9 mnkr tillförts sektorn. Prognosen jämfört med föregående 
månad är en förbättring med 1,8 mnkr, bortsett från tilläggsbudgeten. Negativ 
avvikelse finns inom gymnasieskolan där anpassning till lägre budgetram till följd 
av volymförändringar och intäktsbortfall inte kunnat göras. Inom 
måltidsverksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse på grund av högre 
livsmedelspriser. Övriga verksamheter i sektorn har positiva avvikelser. 

Sociala sektorn har en negativ budgetavvikelse med 10,0 mnkr vilket motsvarar 2,0 
procent av budgeten. Jämfört med föregående månad har tilläggsbudget om 9,9 
mnkr tillförts sektorn. Största negativa avvikelserna finns inom externa placeringar 
LSS och försörjningsstöd. Jämfört med föregående månad är prognosen 1,4 mnkr 
sämre, bortsett från tilläggsbudget och flytt av bemanningsenheten.  

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 0,6 mnkr. Negativ avvikelse finns inom museet som inte når upp 
till budgeterade intäkter 2022, allmän kultur, anläggningar med lägre 
uthyrningsgrad och entréavgifter samt näringsliv. 

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 2,0 mnkr utifrån ett högre utfall på 
pensionsutbetalningarna än budgeterats. 

Finansiering 
Skatteintäkter prognostiseras bli 34,5 mnkr högre än budget, därav avser 6,4 mnkr 
bättre utfall 2021 och 20,9 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 som budgeten utgick ifrån. 

Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras bli 3,6 
mnkr högre än budget. I tilläggsbudgeten budgeterades intäkten för generella 
statsbidrag upp varför avvikelsen är lägre än tidigare.  

Investeringar 
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 varav 26,1 mnkr är återstående anslag 
från 2021. Till och med september har 25,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 52,7 mnkr, vilket är 15,0 mnkr lägre än budget.  

8



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattande kommentar 
Efter tilläggsbudget är prognosen för sektorerna i princip jämnt med budget. 
Jämfört med augustiprognosen är prognosen för årets resultat 2,1 mnkr högre och 
uppgår till 67 mnkr eller 5,3 procent av skatteintäkter och bidrag. Orsaken till det 
goda resultatet är främst bättre utfall på skatteintäkter. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-10-28  
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2022-09-28  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 263 Politisk organisation - Förändring 
Dnr KLK 2022/213 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta om, och ta fram, förslag på reglementen 
där kommunens organisation innefattar en miljö- och byggnämnd,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva konsekvenserna utifrån jävs respektive 
myndighetsnämnd, samt 
 
att kommunstyrelsen ska ha ett extra sammanträde 2022-11-08 för att bereda 
ärendet till kommunfullmäktige.  
 
Annelie Hägg (C), Maria Havskog (C) och Bo-Kenneth Knutsson (C), 
Mattias Ingeson (KD) och Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2022-10-18 att föreslå en förändring i den politiska 
organisationen. Förändringen innebär att Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
avvecklas och att nämndens ansvarsområde övergår till andra nämnder.  

I samband med att förvaltningen påbörjade arbetet med att revidera reglementen 
inför kommunstyrelsens sammanträde uppmärksammades en jävssituation inom 
Samhällsbyggnadsnämnden. Jävssituationen uppstår då kultur- och 
fritidsverksamheten har mycket verksamhet och verksamhetslokaler som står under 
tillsyn, och ges tillstånd, av miljö- och byggverksamheten.  

För att undvika denna jävssituation finns åtminstone tre alternativ att överväga: 
 
- Flytta kultur- och fritidsfrågorna till en annan nämnd 
- Inrätta en myndighetsnämnd (bygg- och miljönämnd) 
- Inrätta en jävsnämnd. 

Den enda nämnd som kultur- och fritidsfrågorna i stället skulle kunna flyttas till är 
kommunstyrelsen vilket inte ansetts optimalt.  

Att inrätta en myndighetsnämnd är kanske det som långsiktigt är att föredra, inte 
minst för att det skulle skapa en mer renodlad organisation på totalen samt att det 
på sikt även kan öppna upp för möjliga samarbeten kring gemensam 
myndighetsnämnd med andra kommuner.   

Att göra detta skulle dock inverka på fler delar av organisationen än nuvarande 
förslag redan gör, särskilt med tanke på tidsperspektivet och där den politiska 
organisationen bör vara förändrad till mandatperiodens början den 1 januari 2023. 
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Utifrån detta resonemang föreslås därför att ge ett särskilt uppdrag till 
kommunfullmäktiges presidium.  

Förslaget blir utifrån ovanstående att kommunen, likt ett 25-tal andra kommuner, 
ska inrätta en jävsnämnd. Jävsnämndens uppdrag i korthet är att svara för tillsyn, 
beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där ordinarie nämnd på grund av 
jäv inte kan fatta beslut. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall från 
Markus Kyllenbeck (M)  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta om, och ta fram, förslag på reglementen 
där kommunens organisation innefattar en miljö- och byggnämnd, samt 
 
att kommunstyrelsen ska ha ett extra sammanträde 2022-11-08 för att bereda 
ärendet till kommunfullmäktige.  
 
Christer Ljung (L) att till ledningsutskottets förslag till beslut komplettera med 
förslag om jävsnämnd. (Första tilläggsyrkande) 
 
Christer Ljung (L) att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva konsekvenserna 
utifrån jävs respektive myndighetsnämnd. (andra tilläggsyrkande) 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på Christer Ljungs (L) första tilläggsyrkande mot 
Sebastian Hörlin (S) ändringsyrkanden.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sebastian Hörlin (S) ändringsyrkanden. 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Christer Ljungs (L) andra tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Skrivelse från Markus Kyllenbeck, kommunalråd och Sebastian Hörlin, 
oppositionsråd 2022-10-27 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorerna 
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Ks § 264 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö 
kommun 2022-2026 
Dnr KLK 2022/217 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram reviderat förslag på 
ersättningsreglemente utifrån förslag om förändrad politisk organisation, samt 
 
att ärendet hanteras på extra sammanträde med kommunstyrelsen 2022-11-08. 
 
Annelie Hägg (C), Maria Havskog (C) och Bo-Kenneth Knutsson (C), 
Mattias Ingeson (KD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-14 om bestämmelser gällande ersättning 
till förtroendevalda.   

Efter detta beslut har val till kommunfullmäktige genomförts varpå 
Socialdemokraterna och Moderaterna har meddelat sin avsikt att styra kommunen 
i majoritet den kommande mandatperioden.  

Då Socialdemokraterna och Moderaterna inför mandatperioden 2023-2026 har 
föreslagit att Tillväxt- och utvecklingsnämnden ska avvecklas samt att en kultur- 
och fritidsberedning ska införas behöver justeringar ske i bestämmelserna gällande 
ersättning till förtroendevalda.  

Förutom ovanstående avser Socialdemokraterna och Moderaterna att föreslå att 
kommunfullmäktige ska välja samma presidium i Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät 
AB och Eksjö ELIT AB samt samma presidium i Eksjöbostäder AB och Eksjö 
kommunfastigheter AB. Även detta påkallar till viss del ett behov av att göra 
förändringar i bestämmelserna gällande ersättning till förtroendevalda.  

Förslaget  
Förslaget är att förändra bestämmelserna/ersättningsnivåerna enligt följande: 

- Ersättningar för presidieuppdrag i tillväxt- och utvecklingsnämnden tas bort. 

- Ersättningar för ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsberedningen 
  införs med 5,0 % för ordförande respektive 1,5 % för vice ordförande. 

- Ersättningar för presidieuppdrag i Eksjö Energi AB skrivs om så att ersättningen  
  även omfattar de helägda dotterbolagen. 
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Ersättningsnivån föreslås då vara: 
o 12,0 % för ordförande i Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB och Eksjö ELIT AB. 

o 4,0 % för förste vice ordförande i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB samt  
   vice ordförande i Eksjö ELIT AB. 

o 1,3 % för andre vice ordförande i Eksjö Energi AB och Eksjö Elnät AB. 
 
Ersättningar för presidieuppdrag i Eksjöbostäder AB och Eksjö 
kommunfastigheter AB skrivs om så att ersättningen omfattar båda bolagen. 
Ersättningsnivån föreslås vara 12,0 % för ordförande, 4,0 % för förste vice 
ordförande samt 1,3 % för andre vice ordförande. 

Procenttalen ovan hänvisar till hur bestämmelserna i övrigt är uppbyggda där det 
som avses är en procentuell andel av det årsarvode som kommunstyrelsens 
ordförande erhåller.  

Utifrån samtliga förändringar som föreslås kommer en besparing på fasta 
ersättningar till förtroendevalda att göras med cirka 78 tkr per år. Dessutom 
kommer troligen ytterligare besparing göras då den beredning som föreslås inte 
omfattar lika många ledamöter/ersättare som nuvarande tillväxt- och 
utvecklingsnämnd. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram reviderat förslag på ersättningsreglemente 
utifrån förslag om förändrad politisk organisation, samt 
 
att ärendet hanteras på extra sammanträde med kommunstyrelsen 2022-11-08. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot Sebastian 
Hörlins (S) ändringsyrkaden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Skrivelse från Markus Kyllenbeck, kommunalråd och Sebastian Hörlin, 
oppositionsråd 2022-10-14 
Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 20231014 Färdig KF 
Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 20231014 KF 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 265 Redovisning av Eksjö Energis utveckling 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 
 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB:s verkställande direktör redovisar bolagets utveckling. 

Den nulägesanalys som genomfördes 2017–2018, redovisas.  

Under de senaste åren har ökade myndighetskrav kommit avseende säkerhet, 
beredskap och redundans. Ambitionsnivån har ökat vad avser underhåll.  

En långsiktig underhållsplanering skapar en mer hållbar verksamhet med färre 
akututryckningar som följd.  

Grundprinciperna är generella och gäller de flesta verksamheter som ska fungera 
med hög driftsäkerhet och under lång tid.  

En kostnadsdiskussion måste föras i sammanhanget. Det som tillkommer är att 
man sysslar med en samhällskritisk försörjning, där kravet är 100 procent 
leveranssäkerhet.  

Svenskt Vatten har gjort en modell för hur man kan se på underhåll. Modellen 
beskrivs och kommenteras.  

Verksamheten vid Eksjö Energi AB har bedrivits i en kultur av att snabbt åtgärda 
uppkomna fel, och laga så att man snabbt återfår funktionaliteten. Nu ska man i 
stället övergå till att prioritera det långsiktiga förebyggande arbetet genom planerat 
underhåll. Omställningen är inte helt enkel att genomföra inom organisationen. 
Strävan är att nå lägsta totala kostnad för underhåll. I varje given situation bör 
man fråga sig vilken som är den bästa åtgärden.  

Den nulägesanalys som gjordes 2017 omfattade 

• dåvarande organisation 
• arbetsuppgifter  
• egen kapacitet  
• kompetens  
• bedömd status på ledningsnät  
• bedömd status på anläggningar  
• lokaler  
• driftsäkerhet  
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• verksamhetsanalyser 
• arbetssätt och metoder  
• utveckling och utmaningar framåt 

Med förändrade förutsättningar har en säkerhetsskyddsanalys genomförts som 
resulterat i att all nyckelpersonal har säkerhetsklassats, den egna kompetensen 
avseende ledningsnäten har stärkts. Fysiska skyddsåtgärder har vidtagits. Man har 
ansökt och fått sex nya skyddsobjekt beviljade. Det finns nu separat kontors- och 
driftsnät.  

Utifrån den genomförda analysen har följande åtgärder vidtagits.  

- Projektledare/administrativa delar har förstärkts 
- Fjärrvärmedistributionen har förstärktes 
- En lokalutredning genomfördes som mynnade ut i en totalrenovering och 

flera nybyggnationer såsom personalutrymmen, växthus, kontor och 
servicebyggnader 

- Arbete inleddes tillsammans med samhällsbyggnadssektorn för att titta på 
förväntningarna för gata-/parkverksamheterna kopplade till de 
ekonomiska förutsättningarna 

- VA-administrationen påbörjade ett omfattande utredningsarbete med 
filmning av ledningsnät, dokumentation av driftstörningar, kartstudier 
som mynnat ut i en förnyelseplan och ventilstrategi 

- Driftorganisationen förstärktes med en inhyrd grävmaskin och ett inhyrt 
arbetslag 2019 

- 2020 – två egna arbetslag och tidvis ett inhyrt arbetslag plus ett inhyrt 
arbetslag till fjärrvärme 

- 2021 – två egna arbetslag och en permanent inhyrd grävmaskin med 
förare plus ytterligare ett arbetslag periodvis plus ett inhyrt arbetslag för 
fjärrvärme 

Utöver egen regi har större externt upphandlade projekt genomförts. Bland annat 
ett flertal pumpstationer, kommunalt VA i södra Hunsnäsen, Österlånggatan 
etapp 1, nytt reningsverk i Värne, Grenadjärsbron och Lasarettsbron, 
överföringsledning Eksjö-Ingarp, ledningsbyte Munkastigen, lednings-, gatu- och 
markarbeten i Trädgårdsstaden.  

Stort eftersatt underhåll på ledningsnät, anläggningar och gatunät har inneburit två 
utmaningar. Den första delen är att komma upp i någon form av 
branschrekommendation för underhållsnivån. Den andra är att börja ta igen det 
som är eftersatt. Ambitionsökning kopplad till ekonomiska resurser har stegvis 
skett genom årliga taxe- och avgiftshöjningar.  
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Arbeten i egen regi  

- Regelbundet återkommande arbeten 
- Läckor, ventilbyten, servisbyten/grävningar, dikesrensningar, 

kantskärningar, kortare ledningsbyten, mindre projekt 
- Arbeten som tidigare i mindre omfattning genomfördes med inhyrd 

maskin och egen anläggningspersonal 
- Timkostnaden på en modern grävmaskin med förare kommer inte att 

skilja sig åt kostnadsmässigt initialt 
- För den här typen av arbeten är egen maskin ekonomiskt gynnsam. 

Försiktig grävning som inte sliter, precisionsjobb (lyfta-hålla) en del 
ställtid, vilket innebär att slitaget på maskiner är lågt  

Den stora vinsten med arbeten i egen regi är 

- rådigheten och tillgängligheten 
- arbetsmiljön (samspel maskinförare och anläggningsarbetare) 
- kunskapen om ledningsnätet, kompetensuppbyggnad 
- duktig och effektiv på den här typen av arbeten 

Mindre och mellanstora projekt 

- går att jämföra likvärdiga projekt 
- de jämförbara projekt som genomförts i egen regi har ekonomiskt varit 

bra 
- i egen regi är det enbart de faktiska kostnaderna som belastar projekten 

En mer djupgående analys av kostnadsjämförelse bör kunna göras om något år, då 
antalet jämförbara projekt är fler. 

Renhållning 

Tidigare utfördes renhållningen med extern entreprenör inom ramen för 
samverkan mellan närliggande kommuner. VESUA (Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, 
Uppvidinge, Aneby, Nässjö och Tranås till del) 

Under 2018 drev Vetlanda förslaget att verksamheten skulle drivas i ett 
gemensamt kommunalförbund, alternativt i bolag, med en utveckling av 
sorteringsanläggningen på Flishult. Tranås klev av direkt, Nässjö förordade en 
samverkanslösning och Eksjö var styrda av restavfallshanteringen med anledning 
av avfallspannan. 

Nässjö och Eksjö hade samma grundsyn på renhållningsverksamheten som en 
väldigt viktig samhällsfunktion (berör alla). Det fanns en osäkerhet kring det 
kommunala ansvaret kopplat till den fastighetsnära insamlingen (ansvaret låg på 
FTI som gärna ville nyttja den kommunal insamlingsorganisationen för den delen) 
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Inriktningen blev ett fortsatt samarbete med Nässjö och Aneby med motiven att  

• säkerställa att Eksjös restavfall hamnade i Eksjö,  

• säkerställa en hög servicenivå ut mot våra kommuninvånare 

• undvika problematiken med byte av entreprenör med jämna 
mellanrum  

• möjlighet att få ta del av den kompetens som fanns på Nässjö 
renhållningssida 

• miljöaspekten med korta transporter vid egen regi 

• flexibilitet vid införandet av fastighetsnära insamling  

• inga ekonomiska motiv. 

2018 och 2019 var utredningsår med diverse studiebesök. Det första som utreddes 
var val av insamlingssystem; optisk sortering, fyrfackslösning eller tvåfackslösning.  

Slutligen valdes tvåfackslösning. En organisation håller nu på att byggas i Eksjö 
med personal och fordon. Målsättningen är att arbetet med förpackningsnära 
insamling ska påbörjas under 2024/2025.  

Elnät 

Gällande drift- och underhållsavtal löper ut 2022-05-31, varför en ny 
säkerhetsklassad upphandling har behövt göras. Styrelsen tog därför i april 2021 
beslut om driftorganisation i egen regi. Beslutet innebar att en arbetsledare och 
fyra montörer har anställts. Utökat samarbete om gemensam beredskap med 
Nässjö Affärsverk inleds 2022-10-01. Under hösten inleds också ökat samarbete 
med Tranås Energi som tar över driftledningen från Karlstad/Ellevio.  

Sammanfattningsvis innebär det en ökad ambitionsnivå avseende det långsiktiga 
och statushöjande underhållet på ledningar och anläggningar. 

En organisation byggs upp som klarar av att möta ökade kravställningar på 
säkerhet, beredskap och redundans.  

Det skapar möjligheter att ta ansvar för en hög kundservice och är ekonomiskt 
motiverat. 
 

Beslutsunderlag  
Nulägesanalys 2017 
Presentation Eksjö Energi AB 
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Ks § 266 Eksjö Fordonsutbildning AB 
Dnr KLK 2022/5 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att alla aktier i Eksjö Fordonsutbildning AB ska försäljas.   
 
Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustafsson (S), Ingegerd Axell (S), Birgitta 
Johansson (S) och Rozitha Hedqvist (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

Ärendebeskrivning  
Utifrån önskemål från vd tillika delägare i Eksjö Fordonsutbildning AB om ändrat 
ägande i bolaget, gav Eksjö Stadshus AB (ESAB) följande uppdrag på sitt 
sammanträde 2022-02-22 § 24. 

”Eksjö Stadshus AB beslutar  

att ge vd i uppdrag att ta fram värdering enligt aktieägaravtalet, värdering utifrån 
substansvärdesmetoden, samt en företagsvärdering,    

att ge vd i uppdrag att redovisa underlag gällande historik och ändamål för  
bolagets verksamhet utifrån kommunens ägande, samt juridiska förutsättningar 
för eventuell förändring av ägarskap i bolaget, samt  
 
att uppdragen ska redovisas till styrelsen senast 2022-06-21”. 

Ovanstående uppdrag redovisades för styrelsen 2022-06-21, och i samband med 
det sekretessbelades företagsvärderingen.  

Eftersom det historiska syftet inte finns kvar och inget nytt syfte finns ur Eksjö 
kommuns perspektiv som delägare, föreslås kommunfullmäktige att sälja alla 
aktieandelar i bolaget.  

Försäljningen ska ske enligt aktieägaravtalet punkterna 10 och 12. Det innebär att 
försäljningen i första hand ska ske till nuvarande aktieägare enligt 
hembudsklausulen, och att priset ska fastställas i första hand av en 
marknadsvärdering. 

22-10-17 inkommer till kommunen avsiktsförklaring mellan Mats Klasson och 
Personalföreningen angående överlåtelse av personalföreningens aktier till Mats 
Klasson med förfrågan om kommunen önskar nyttja sin rätt enligt 
hembudsklausulen i aktieägaravtalet.  
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Då frågan om ändrade ägarförhållanden i Eksjö fordonsutbildning behandlas i 
kommunfullmäktige 22-11-24 har kommunen 22-11-01 begärt uppskov för svar 
angående avsiktsförklaringen till Mats Klasson och Personalföreningen. 
 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) bifall till Eksjö 
Stadshus AB:s förslag till beslut. 
 
Sebastian Hörlin (S) avslag till Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) avslagsyrkande. 
  
Omröstning  

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.   

Ja-röst för bifall till Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.  

Nej-röst för avslag till Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.   

Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 5 Nej-röster. En ledamot avstår från att 
rösta.   

Bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eksjö Stadshus AB:s yrkande. 

Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-02-22, 2022-06-21, 2022-09-13, 2022-09-20, 2022-
10-04 
Avsiktsförklaring Mats Klasson och Nifsarspsskolans personalklubb ekonomisk 
förening 
Svar från Markus Kyllenbeck avsiktsförklaring EFAB 221101 
Svar från Markus Kyllenbeck avsiktsförklaring personalförening EFAB 221101 
Skrivelse från Annelie Hägg och Markus Kyllenbeck 2022-09-30 
Tjänsteskrivelse från Vd Tord du Rietz 2022-06-21  
Maskinleverantörernas syn på eventuell ägandeförändring 2022-02-09 
Personalens syn på eventuell ägandeförändring 2022-01-25 
Skrivelse från Vd Mats Klasson angående ändrat delägarskap 2022-01-25 
Aktieägaravtal 2012-11-15 
Bolagsordning 2012-08-30 (kf § 114)  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 267 Upphandlings- och inköpspolicy med 
riktlinjer för Eksjö kommun 
Dnr KLK 2020/286 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisat förslag till revidering av Riktlinjer till upphandlings- och 
inköpspolicy.  

Ärendebeskrivning  
Med anledning av att lagen om offentlig upphandling (LOU) ändrats från 1 
februari 2022 har revidering av kommunens riktlinjer till upphandlings- och 
inköpspolicy genomförts 

Lagändringen berör upphandlingar under tröskelvärdet där 19 kap delats upp i två 
delar. Ett helt nytt kapitel avseende direktupphandling med syfte att förenkla är 
infört. Nya begrepp, ändring av beräkning av värde för direktupphandlingar, 
höjda beloppsgränser för direktupphandling (700 tkr) och sociala tjänster 
(7.802.550 kr) är exempel på andra lagändringar som skett. 

Riktlinjerna har reviderats för att anpassas till den förändrade lagstiftningen. 

I samband med revideringen har synpunkter från koncernledningsgruppen 
inhämtats avseende beloppsvärden för direktupphandlingar. Avstämning har 
gjorts med upphandlare i kommunen, ekonomichef och Höglandets 
affärsstrategiska råd. Utifrån de synpunkterna har dokumentationsplikten för 
direktupphandlingar justerats från 25 tkr till 50 tkr, vilket fortfarande är hårdare 
krav än lagstiftningen som har dokumentationsplikt från 100 tkr. Kraven på 
genomförandet av direktupphandlingar över 100 tkr har justerats i förslaget till 
riktlinjer. 

I linje med antagen miljöpolicy beslutad av kommunfullmäktige 2021-09-23 samt 
tillhörande handlingsplan beslutad av förvaltningsledningsgruppen 2022-03-08 
tillkommer stycke för Cirkulär ekonomi. 

Riktlinjerna har placerats i Eksjö kommuns styrdokument för riktlinjer och i 
samband med det har rubrikordningen justerats. 

I övrigt har ändring av redaktionell karaktär skett. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Tjänsteskrivelse från Jessika Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 2022-
10-10 
Gulmarkerad - Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 
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Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy – reviderad 
Aktuell - Upphandlings-inköpspolicy Eksjö kommun 
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare 
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Ks § 268 Riktlinjer för plats inom förskola  
pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun - revidering 
Dnr KLK 2021/296 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet för att göra en översyn kring bestämmelserna till 
barnomsorg vid sjukt syskon.  

Ärendebeskrivning  
De nuvarande riktlinjerna ”Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem i Eksjö kommun” har setts över, främst i syfte att förtydliga och 
anpassa riktlinjerna efter nuvarande förutsättningar.  

Ändringar i sakfrågor är: 
 

• Barn som har växelvis boende i olika kommuner erbjuds plats i en 
kommun.  

• För att erbjudas plats inom omsorg på obekväm tid ska intyg 
från arbetsgivare lämnas om att behov finns. 

• Barn- och utbildningssektorn har rätt att kräva in styrkta arbets- och 
studietider. 

• Syskon till barn som är sjuka erbjuds att vara på förskolan/pedagogisk 
omsorg under tiden för allmän förskola om de är symtomfria. 
Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
återremittera ärendet för att göra en översyn kring bestämmelserna till 
barnomsorg vid sjukt syskon. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
proposition på barn- och utbildningsberedningen förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-10-13 
Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
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kommun 
      

Utdrag:  
Förskolechef 
Grundskolechef 
Administratörer förskola 
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Ks § 269 Riktlinjer för korttidsvård och palliativ 
vård i livets slutskede 
Dnr KLK 2022/224 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta förändringarna i riktlinjer för korttidsvård och palliativ vård i livets 
slutskede. 

Ärendebeskrivning  
Socialberedningen beslutade på sitt sammanträde 2022-09-21 att uppdatera den 
del av riktlinjer för biståndsbedömning äldreomsorgen som behandlar 
korttidsvård och palliativ vård i livets slutskede.  

Uppdateringen innebär att personer, som bedömts av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal, kan beviljas korttidsboende vid vård i livets slutskede.   

Undantag kan göras från beslutet att korttidsplats tidsbegränsas till max 14 dagar 
innan beslutet omprövas. Det gäller enskilde som är i livets slutskede, bedömt av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, där den enskilde eller ställföreträdare 
inte känner det möjligt för den enskilde att komma hem till sin bostad. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-10-11 
Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen, beslutad 2019-02-09 § 23   
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Socialt ansvarig socionom 
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Ks § 270 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2022 - 
förvaltningen - information 
Dnr KLK 2022/7 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram statistik gällande antalet anställda och sjukfrånvaro 
inom förvaltningen till och med augusti 2022. 

Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. Personalstatistiken ger en 
jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas/månad för att det ska vara 
möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i augusti månad 2022 för förvaltningen var 1 909 
medarbetare medan i augusti 2021 var det 1838 medarbetare. Antalet årsarbetare 
har ökat för månadsanställda för samma period med 79 årsarbetare. 

Vid en jämförelse mellan augusti 2022 och augusti 2021 har antalet tim-anställda i 
förvaltningen ökat i antal men minskat i antalet årsarbetare. 

Den totala sjukfrånvaron var i augusti månad 2022 för förvaltningen 6,1 procent 
procent medan den i augusti 2021 var 5,1 procent. Den totala sjukfrånvaron under 
2021 var 7,0 procent medan under 2020 var samma siffra 7,9 procent. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 2022-09-28  
Statistik från HR-avdelningen 
 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
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Ks § 271 Arbetsmiljöuppföljning för 2021 Eksjö 
kommun 
Dnr KLK 2022/200 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna arbetsmiljöuppföljningen. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2022-10-18 att till kommunstyrelsens sammanträde 
2022-11-01 redovisa åtgärder för att förbättra försvarsfrekvensen. Under 
sammanträdet redovisas åtgärder. 
 
En enkät har genomförts under våren 2022 för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för arbetsmiljöåret 2021. Kommunens chefer och 
skyddsombud har getts möjlighet att besvara enkäten, 73 procent av cheferna och 
62 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 i förvaltningen. 

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. Riktlinjer och rutiner inom 
arbetsmiljöområdena behöver lyftas, detta för att belysa och öka kunskapen om 
dessa hos medarbetarna. 

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. Tillbuds- och arbetsskaderapporteringen behöver också 
belysas mer. 

För att nå ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete behövs utbildningar för både 
chefer och skyddsombud, metoder och verktyg samt bra information på 
intranätet. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Tjänsteskrivelse från Martina Jönsson, HR-konsult 
Arbetsmiljöuppföljning för arbetsmiljöåret 2021 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen 
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Ks § 272 Delårsbokslut per 2022-08-31 - 
Höglandets Överförmyndarnämnd 
Dnr KLK 2022/209 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delårsrapporten anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Delårsbokslut för tiden 1 januari 2022 till 31 augusti 2022. Verksamheten håller 
lagd budget. Prognosen för helår 2022 ger för närvarande inte anledningar till 
justering gentemot budget. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-10-18 
Beslut från Höglandsförbundets överförmyndarnämnd 2022-09-21  
Delårsbokslut 2022-08-31 Höglandets överförmyndarnämnd 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundets överförmyndarnämnd 
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Ks § 273 Arbetsprocesser inom 
kommunkoncernen - uppdrag 
Dnr KLK 2022/59 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05, § 89, att ge förvaltningen i uppdrag att 
till kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29 redovisa processbeskrivningen 
för VA-planen (Vatten- och avloppsplanen). 

Eksjö kommun och VA-huvudmannen Eksjö Energi AB arbetar kontinuerligt 
med planeringen för de allmänna vatten-, avlopp och dagvattennäten och 
anläggningarna samt nya och utvidgade verksamhetsområden och den enskilda 
avloppshanteringen.  

Arbetet med en nya VA-plan pågår. Arbetet bedrivs genom Eksjö kommuns VA-
grupp bestående av tjänstepersoner från Eksjö Energis VA-avdelning samt från 
samhällsbyggnadssektorn.  

Arbetet stäms av med utsedda politiker från Eksjö Energis styrelse samt 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

En kommuns VA-plan är ett strategiskt dokument som ligger till grund för 
prioriteringar, planläggning och ekonomistyrning. 

En av de delar av VA-planen som påverkar den enskilde mest är utpekande och 
prioritering av nya verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Under den 
pågående processen har kritik riktats mot att den tidigare VA-planens innehåll inte 
informerats till berörda fastighetsägare i tillräckligt hög grad. VA-planen innefattas 
idag inte inom någon lagstiftning som ställer krav på något särskilt 
samrådsförfarande likt det som finns inom Plan- och bygglagen som omfattar 
exempelvis detaljplaneprocessen som är tydligt styrd. Detta omöjliggör dock inte 
att kommunen väljer att hantera informationsflödet på ett mer öppet sätt.  

Från och med 2023 kommer det att införas ett krav på alla kommuner att ta fram 
en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla en beskrivning för de 
områden som bedöms kunna omfattas av ett utvidgat verksamhetsområde. 
Lagstiftningen kommer även att ställa krav på samråd under 
framtagandeprocessen för vattentjänstplanen. 

VA-gruppen har i detta läge inte mottagit några klara direktiv på hur 
informationen kring VA-planen ska ske men kommer föreslå att VA-planens 
intentioner avseende verksamhetsområden skickas som information till de 

29



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

fastighetsägare som VA-planen berör innan den politiska beslutsprocessen inleds. 
VA-gruppen bedömer dock inte att planen bör vara föremål för ett allmänt 
samråd med samrådstid eller synpunktsinhämtning. 

Den politiska beslutsprocessen sker enligt följande. Eksjö Energis styrelse avger 
yttrande över VA-planen inför samhällsbyggnadsberedningens sammanträde. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta VA-planen.  

VA-gruppen bedömer i nuläget att den ursprungliga tidplanen med antagande i 
kommunfullmäktige i december 2022 är realistisk då framtagandet är i sin absoluta 
slutfas. Beskedet kring den nya lagstiftningen kring vattentjänstplan innebär dock 
en ökad belastning under 2023 som inte varit planerad. Vattentjänstplanen 
innebär att VA-planens konkretiseringsnivå kan minska något och i stället bli mer 
vägledande för det fortsatta arbetet med vattentjänstplanen under 2023.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-10-13 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 274 Taxa för elbilsladdning i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/227 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för elbilsladdning, 
 
att delegera beslutanderätten om prisjustering till kommunstyrelsen, samt 
 
att taxan ska gälla från och med lagakraftvunnet beslut. 
 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2021-05-18 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
budgetberedningen i april 2022 utreda olika förslag till utbyggnadstakt av 
infrastruktur för elladdning samt kommunens engagemang i infrastrukturen.  
I utredningen redovisades underlag, fakta och statistik om den befintliga 
laddinfrastrukturen i Eksjö kommun. Därutöver redovisades tre huvudalternativ 
för inriktning de kommande åren. Till varje alternativ redovisades 
investeringskostnad och årlig driftkostnad. 
 
Inför budgetberedningen 2022-08-26 kompletterades utredningen med ett 
tjänstemannaförslag vilket alternativ som samhällsbyggnadssektorn och Eksjö 
Energi AB förordar. Alternativet som förordas innebär en koncentration av 
laddinfrastrukturen där det förväntas användas som mest där det finns ett utbud 
av handel och flera arbetsplatser i centrum och generellt fler besökare och 
målpunkter. Det innebär totalt 18 nya laddpunkter på 9 nya laddstolpar fördelade i 
Mariannelund, Ingatorp och Eksjö. Investeringskostnaden beräknas till 1 mnkr. 
Del av investeringen kan komma att finansieras med bidrag från klimatklivet. 
Driftbudgeten ökar med 90 tkr per år. 

I Eksjö kommun finns det 8 laddpunkter (22 kW) fördelade på tre olika 
geografiska platser i Eksjö. Därutöver har 4 laddpunkter (50 kW) färdigställts 
under 2022. Dessa finns i Mariannelund och Eksjö.  

Eksjö kommun upphandlade en betaltjänst 2021. Avtal tecknades med Park & 
Charge som sköter debitering och fakturering. Förutom de fasta kostnaderna för 
abonnemang och kostnad för uppkoppling, tar Park & Charge ut en avgift för 
fakturering och administration på 9 procent av intäkten för laddningarna. 

Det varierar mycket hur kommuner resonerar kring laddplatser och avgift för 
laddning. Några kommuner tar ut avgift för laddning som ett tillägg till 
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parkeringsavgiften, några som enbart tar ut en tidsbaserad taxa och några tar ut 
avgift per kilowattimme (kWh).  

Inom flera kommuner är det antingen energibolaget eller parkeringsbolaget som 
tillhandahåller publika laddare. Ett fåtal kommuner (som förvaltning) tar idag ut 
taxa för laddning. 

Det finns olika alternativ på hur man finansierar publika laddningar. En timtaxa 
till exempel innebär att man tar ut en schablonavgift baserad på hur länge man 
laddar. En energibaserad taxa innebär kostnad för det energiuttag (kr/kWh) man 
tar ut per laddning.  

Priset för laddning varierar stort mellan olika aktörer. Det finns ett antal privata 
företag som erbjuder publik laddning, bland annat utmed de större vägarna. 
Normalt (augusti 2022) ligger kostnaden mellan 2 – 5 kronor/kWh för 
semiladdare (22 kW). För snabbladdare på 50 kW blir det några kronor högre.  

Driftkostnaden per månad för befintliga laddpunkter i Eksjö kommun (8 styck) 
beräknas för närvarande till cirka 1 300 kr/månad per laddpunkt. I detta ligger 
fasta kostnader för uppkoppling, abonnemang till en betaltjänst, nätkostnad och 
elförbrukning. Kapitalkostnad ingår inte i detta. De två nya snabbladdstationerna 
som har installerats under 2022 kommer ha en högre driftkostnad. Då ingår även 
kapitalkostnad. 

För att Eksjö kommun ska få täckning för sina kostnader för installation, el, och 
övrig drift, föreslås att en taxa införs. Eksjö kommun tar idag inte ut någon 
parkeringsavgift för uppställning av fordon på allmän plats. Därför föreslås en 
energibaserad taxa med kostnad per kWh. Utgångspunkten är 3,00 kr/kWh för 
laddpunkter med lägre effekt, det vill säga för 11 respektive 22 kW samt 6,00 
kr/kWh för laddpunkter med en effekt på 50 kW eller högre. Energipriset varierar 
över tid vilket innebär att priset bör ses över minst en gång per år. För att få en 
mer följsam prisnivå skulle man kunna överväga att se över prissättningen oftare 
än en gång per år. Den ekonomiska risken att inte ändra mer än en gång per år är 
dock minimal. Utifrån dagens investerings- och driftkostnader går det inte att få 
full kostnadstäckning genom avgifter. Eksjö kommuns intäkt för elladdningar 
under de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 50 procent av kostnaden för 
driften, exklusive kapitalkostnader. Full kostnadstäckning skulle innebära en 
orimligt hög avgift för laddningarna. Föreslagen taxa ligger därför i nivå med 
övriga kända taxor för publik elladdning. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och 
ekonom/controller Lise Rundén, 2022-10-11 
Taxa för elbilsladdning  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 275 Stadsmiljöåtgärder – vattenspel 
Dnr KLK 2022/229 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltning i uppdrag att genomföra en ny upphandling inom en total 
investeringsram på 2.1 miljoner, samt 
 
att planerna på vattenspel upphör om genomförande inte kan ske inom avdelad 
investeringsram.  
 
Annelie Hägg (C), Maria Havskog (C), Ingbritt Martinsson (C) och  
Mattias Ingeson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.  

Ärendebeskrivning  
Under de senare åren har samhällsbyggnadssektorn fått möjligheten att med 
utökade medel arbeta med att göra kommunens allmänna platser mer attraktiva. 
För ändamålet har samhällsbyggnadssektorn tagit fram underlag, vars syfte är att 
vara en vägledning i detta arbete. ”Program för stadsmiljöåtgärder i Eksjö 
stadskärna” är tänkt att fungera som en riktlinje i arbetet med att utveckla Eksjös 
mest frekventerade allmänna platser, som till exempel Stora torget, Södra 
Storgatan och Lilla torget. Trygghet, tillgänglighet, funktionalitet, skönhet och 
hänsyn till kulturmiljön har varit ledorden i processen. 

En attraktiv stad består inte bara av vackra hus. Den behöver även attraktiva 
offentliga platser för att kunna locka till sig både invånare och besökare. Att fler 
besöker vår stadskärna gynnar stadens näringsliv med butiker och restauranger, 
vilket utvecklar och gör staden levande. Att arbeta för attraktivitet i våra allmänna 
platser bidrar därmed till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Målsättningen är att invånarna ska trivas med sin livsmiljö och vilja stanna kvar.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-19 att genomföra åtgärder enligt 
upprättad prioriteringsordning. Prioriteringsordningen som avsågs var enligt 
följande: 

2020 
Förarbete: Torget i Ingatorp. 
Genomförande: Ändrad markbeläggning på Norra Kyrkogatan.  
Stråket mellan Höglandssjukhuset och Stora torget i Eksjö. 

2021 
Genomförande: Torget i Ingatorp. 
 
2022 
Genomförande: Vattenspel på Stora torget i Eksjö. 
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Under 2022 har upphandlingsunderlag för vattenspelet samt upphandling 
genomförts. Efter genomfört upphandlingsförfarande överstiger anbudssumman 
det planerade utrymmet för åtgärden.  

Samhällsbyggnadssektorn föreslår därför att utrymme från investeringsområdet 
klimatåtgärder som inte kommer bli genomförda under 2022 samt överutrymme 
som skapats genom positiva bidragsutfall överförs till området stadsmiljöåtgärder 
för att kunna genomföra åtgärden. Åtgärden påbörjas i så fall under 2022 för att 
slutföras i månadsskiftet april till maj 2023.  

Yrkande 

Under kommunstyrelsen överläggning yrkar  

Annelie Hägg (C) med bifall från Mattias Ingeson (KD) och Christer Ljung 
(L) att inte genomförda vattenspelet på Stora Torget i Eksjö i dagsläget på grund 
utav det ekonomiska läget i kommunen 2023-2025.

Markus Kyllenbeck (M) med bifall från Sebastian Hörlin (S) att ge förvaltning 
i uppdrag att genomföra en ny upphandling inom en total investeringsram på  2.1 
miljoner, samt 

att planerna på vattenspel upphör om genomförande inte kan ske inom avdelad 
investeringsram. 

Ulf Svensson (SD) att inte genomföra ett vattenspel på Stora Torget i Eksjö 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsen 
godkännande först proposition på Markus Kyllenbeck (M) ändringsyrkande 
mot Ulf Svenssons (SD) ändringsyrkande. 

Annelie Hägg (C), Ingbritt Martinsson (C), Maria Havskog (C) och Mattias 
Ingeson (KD) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Markus Kyllenbecks (M) yrkande. 

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännaden proposition på 
Annelie Hägg (C) med fleras ändringsyrkande mot Markus Kyllenbecks (M) 
ändringsyrkande. 

Omröstning  

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.  

Ja-röst för bifall till Annelie Häggs (C) yrkande 

Nej-röst för Markus Kyllenbecks (M) yrkande 
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Vid omröstningen avges 5 Ja-röster och 7 Nej-röster. En ledamot avstår från att 
rösta.   

Bilaga 2. 

 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Markus Kyllenbecks (M) yrkande. 
 
 

Beslutsunderlag  
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-10-11 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19 
Tjänsteskrivelse stadsarkitekt Lucia Botero Fridholm, 2020-02-19  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Stadsarkitekten 
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Ks § 276 Socioekonomisk resursfördelning 
grundskola – barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2022/220 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att 15 procent av grundresursen fördelas enligt socioekonomisk fördelning. 
 

Ärendebeskrivning  
Skolan ska vara likvärdig och erbjuda lika tillgång till utbildning samt lika kvalitet 
på utbildningen. Dessutom ska skolan enligt likvärdighetsprincipen vara 
kompenserande och uppväga olikheter i elevernas förutsättningar att tillägna sig 
utbildningen. Därför behöver resursfördelningen delvis differentieras utifrån 
skolornas elevsammansättning. Detta görs i grundskolan i Eksjö kommun genom 
en socioekonomisk resursfördelning som kompenserar för att behoven är olika 
stora hos eleverna på olika skolor beroende på deras bakgrund. Syftet är att skapa 
likvärdiga förutsättningar för eleverna oavsett vilken skola de går på.  

I resursfördelningsmodellen för grundskolan avsätts 15 procent av grundresursen 
att fördelas enligt den framtagna socioekonomiska modellen.  

Forskning visar att den faktor som har starkast samband med elevernas 
måluppfyllelse är föräldrarnas utbildningsbakgrund. En annan faktor som 
påverkar är elevernas etniska bakgrund. Här vägs också in när eleven kommit till 
Sverige och om eleven kommer från ett land med lågt HDI (Human 
Development Index).  

Vi ser idag en tendens att även elever som är födda i Sverige av utrikesfödda 
föräldrar har svårigheter när de börjar skolan, framför allt då de många gånger har 
en bristfällig svenska. Två andra faktorer som också finns med i modellen är 
kön/pojkar och om eleven lever i en familj med försörjningsstöd. Båda dessa 
faktorer har samband med elevernas möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. 
Dock är påverkan mindre än föräldrarnas utbildningsbakgrund och 
migrationsbakgrunden.  

Förutom de 15 procent som avsätts av grundresursen, så fördelas även cirka 75 
procent av statsbidraget för likvärdig skola enligt den socioekonomiska modellen.  

36



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom och Marie Ekström, 
grundskolechef 2022-10-12 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Sektorsekonom 
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Ks § 277 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 
2023/2024 – barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2022/232 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och gymnasiesärskola vid 
Eksjö Gymnasium läsåret 2023/2024. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola skulle innebära att följande program och inriktningar erbjuds 
läsåret 2023/2024: 

Gymnasieskola 
 
Yrkesprogram 

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 (inkl profil Medicinteknik) 
Naturvetenskap och samhälle 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap 
Samhällsvetenskap 

TE Teknikprogrammet 
Design- och produktutveckling 
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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 gymnasium föreslår utifrån pågående gymnasieutredning att el- och 
energiprogrammet pausas för sök läsåret 2023/2024. Detta på grund av vikande 
söktryck under flera år.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2022-10-12.  
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Gymnasiechef 
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Ks § 278 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr KLK 2022/221 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utreda möjligheten till omflyttning av verksamheter i Mariannelund/Höreda, 
samt  
 
att utreda möjligheten till omflyttning av verksamhet i Ingatorp/Mariannelund.  

Ärendebeskrivning  
I samband med resultatdialog mellan kommunstyrelsens presidium och barn- och 
utbildningsnämndens presidium presenterades ändrade lokalbehov i 
Mariannelund, Höreda och Ingatorp. Det fördes också en dialog om samma fråga 
på resultatdialogen mellan kommunstyrelsens presidium och socialnämndens 
presidium. 

Mariannelund  
Maten för verksamheterna i Mariannelund tillagas på Bobinen som lagar cirka 350 
portioner till förskola/skola per dag och cirka 50 portioner till äldreomsorgen. 
Köket är ett välfungerande kök med en större kapacitet än den som nu nyttjas.  

Förskolan Bullerbyns kök är för litet som mottagningskök för dagens verksamhet, 
det vill säga cirka 65 barn, men framför allt alldeles för litet för att kunna utöka 
med en till två avdelningar på förskolan för att ”bli av med” lägenhetsförskolorna 
på orten. Att utöka befintligt kök skulle innebära att man inte får plats med 
planerad utökning av verksamheten. 

På Furulundsskolan finns ett välfungerande mottagningskök som täcker skolans 
behov, däremot är matsalen trång vilket gör att mattiderna för eleverna blir 
utsträckt utanför livsmedelsverkets rekommendationer. En bidragande orsak till 
detta är att förskolans äldsta barn (4–5 åringar) äter i skolans matsal. Köket skulle 
med relativt små medel kunna göras om till tillagningskök. 

Höreda 
I Höreda finns tre behov av lokalförändring: 

1. En tillfällig förskola är i kyrkans lokaler på andra sidan länsvägen. Lokalen 
är tillfällig och utifrån prognoser kommer behovet av platserna att finnas 
kvar länge. Detta gör att behovet av en permanent lösning är stor och då i 
anslutning till befintlig skola/förskola för samordningsvinster och slippa 
passera länsvägen många gånger per dag.  
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2. Fritidshemmets lokaler på skolan är för små eftersom antalet barn ökar 
men också andelen barn som nyttjar fritidshemmet har ökat.  

3. Köket på skolan är i stort behov av om- och tillbyggnad för att erbjuda en 
bra och säker arbetsmiljö. 

För att lösa punkt ett och två föreslogs att hyra in moduler.  

Ingatorp  
Förskolan i Ingatorp är belägen i ett före detta bostadshus i två plan. Byggnaden 
ägs av föräldrakooperativ som under många år har gjort ett fantastiskt arbete för 
att göra det möjligt att bedriva förskola i byggnaden. Trots detta är byggnaden inte 
anpassad till dagens krav framför allt när det gäller kök och personalutrymmen. 
Det finns ett stort behov av nya lokaler anpassade för förskola.  

Under diskussionerna på resultatdialogerna framkom flera andra förslag på 
lösningar för att lösa flera av de behoven som förskola/skola har av lokaler. 
Följande förslag föreslås att utredas med delredovisning till beredningarna i 
november och till kommunstyrelsen 29 november. 

Mariannelund/Höreda 
• Förskolan Bullerbyn flyttar till Bobinen, på Bobinen bereds plats genom 

att flytta nuvarande flyktingar och lokalerna byggs om till förskola med 
anpassad utemiljö.  

• Furulundskolan nyttjar Bullerbyn som klassrum och fritidshem vilket gör 
att behovet av nuvarande moduler upphör och ingen anpassning i 
byggnaden med ”lilla idrottshallen” för fritidshem behöver göras. 

• Bobinen fortsätter vara tillagningskök. 
• Ingen utökning av matsal eller förbindelsegång behövs.  
• Modulerna på Furulundsskolan som Ekfab äger flyttas permanent till 

Höreda vilket löser fritidshems- och förskolebehovet.  

Ingatorp/Mariannelund 
• Förskolan Getingen flyttar till Solgården, på Solgården bereds plats genom 

att antingen flytta en vårdavdelning till Bobinen eller minska antalet 
trygghetslägenheter. 

Ovanstående utredningar tittar på lösningar på de presenterade lokalbehoven som 
skolan/förskolan har på de tre orterna. Höredaskolans köksbehov utreds inte i 
samband med den föreslagna utredningen. Eftersom flera behov är från 
höstterminen 2023 krävs en skyndsam utredning. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-10-19 
Socialberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, Bengt-Olov Södergren, 
skolchef och Catharina Tingvall, tf socialchef 2022-10-14  
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Utdrag:  
Skolchef 
Socialchef 
Kommundirektör 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Ks § 279 Politisk inriktning för funktionsprogram 
2035 – barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2022/223 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsberedningen har berett den politiska inriktningen för 
funktionsprogram 2035 på sitt sammanträde 2022-10-19.  
 
Funktionsprogrammet ska ge underlag för utvecklingen av Eksjö kommuns 
utbildningsanläggningar så att de stödjer dagens och morgondagens lärmiljöer i 
syfte att ge våra ungdomar bästa förutsättningar för fortsatta studier och 
kommande arbetsliv. 

Politisk inriktning: 

• Barn- och utbildningssektorns nuvarande grundskoleenheter, 
Furulundsskolan, Ingatorpsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, 
Grevhagsskolan, Linnéskolan, Norrtullskolan och Prästängsskolan behålls 
och utvecklas efter behov. Skolenheter med 2-parallelliga årskurser 
eftersträvas där det är möjligt. Vid ökat elevantal och ytterligare behov i 
centralorten är det i första hand Grevhagsskolan som utökar 
organisationen upp till 3-parallelliga årskurser. 
 

• Högstadieutbildning i Eksjö och Mariannelund. 
 

• Elevantalet på respektive skolenhet bör ligga på minst 100 elever och 
strävan mot 200 elever med syfte att möjliggöra utbildning i 
åldershomogena årskurser för att uppnå funktionalitet och viss 
autonomitet. Klasstorlekarna bör inte överstiga 30 elever. Varje  skolenhet 
bör ha möjlighet till att dela upp klasser i olika utbildningspass och 
grupper. 
 

• Samverkan och samarbete mellan skolenheterna förutsätts så att 
skolenheterna kan bibehållas på mindre orter.  
 

• Samnyttjande av utbildningsanläggningarna är eftersträvansvärt i syfte att 
öka nyttjandegraden och gynna kostnadseffektiviteten. Samverkan inom 
hela förvaltningen förutsätts och att vissa lokaler därmed bör anpassas så 
att flera verksamheter kan nyttja dem. Möjlighet till profilering eller 
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prioritering av viss utbildning för vissa enheter bör beaktas. Vid 
ombyggnation kan byggnaders förutsättningar påkalla vissa avsteg som 
kräver särskilda beslut. 
 

• Lärmiljön bör kontinuerligt hålla en modern standard.  
Interiören utformas för att stödja god inlärning och rationellt nyttjande. 
Funktionsvariationer hos elever såsom rörelsehinder, syn och hörsel med 
mera beaktas så att inkludering kan nås. Vissa lokaler/enheter kan erhålla 
en högre anpassning. 
Verksamhetsutformning och möblering beaktas i utvecklingen av lokaler. 
Digitaliseringens möjligheter och IT-stöd integreras i lösningarna för att 
utveckla undervisningen och lärandet. 
Kreativa arbetsmiljöer och tillgängliga lärmiljöer eftersträvas. 
Exteriören är en integrerad del i utbildningsanläggningarna och åretrunt 
anpassade för att främja hälsa och social utveckling. 
 

• Säkerhet och trygghet 
- överblickbart 
- kontrollerbart kring vilka som finns i respektive anläggning 
- en tydlig huvudentré 

 
• Kostnadseffektivt, långsiktigt och hållbart inom givna ekonomiska ramar 

- kontinuerligt samarbete inom förvaltningens enheter och Ekfab 
- Ekfab förväntas vara huvudansvariga för underhåll och investeringar 
med minst 3-4 års framförhållning och i samverkan med verksamheterna, 
- funktionsprogrammet beaktas i kontinuerligt underhåll 
 

• Följa gällande lagar, förordningar och läroplanen 
 

• Funktionsprogrammet aktualiseras varje mandatperiod 

Målet med ovanstående är att stödja möjligheterna till goda skolresultat  
för personlig utveckling och förberedelse för vuxenlivet och arbetslivet. 
 
Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ärendet 
hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på barn- och utbildningsberedningen förslag till beslut 
mot Annelie Häggs (C) ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-10-19  
      

Utdrag:  
Skolchef 
Barn- och utbildningsberedningen 
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Ks § 280 Funktionsprogram demensboende - 
sociala sektorn 
Dnr KLK 2022/222 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet återremitteras med hänsyn till inkomna synpunkter från 
räddningstjänsten, samt att ge förvaltningen i uppdrag att samordna 
förvaltningens funktionsprogram. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog beslut 2021-01-29 om ett nytt särskilt boende. 
 
På uppdrag har ett funktionsprogram sammanställts som ska utgöra grund för 
lokalprogrammet. Uppdragsgivaren för framtagande av funktionsprogram är 
sociala sektorn med ordförande i styrgruppen för projektet ”nytt särskilt boende 
för personer med kognitiva sjukdomar och nedsättningar”.  
 
Funktionsprogrammet ska användas som styrning vid större ombyggnader och 
vid nyproduktion. Det ska bidra till en genomtänkt hantering av befintliga 
fastigheter och en beredskap för förändrade behov.  Funktionsprogrammet är ett 
styrande dokument som efter avvägning mellan verksamhetskrav, 
kostnadseffektivitet och strategisk planering sammanställer de val som sektorn 
bedömt. Verksamheten, gestaltning av byggnaden, dess innemiljö och utemiljö 
styrs av olika lagstiftningar. Socialtjänstlagen (SoL) är den lagstiftning som styr 
kommunens ansvar för äldre personer, ger den enskilde rätt till bistånd i olika 
former och anger den värdegrund som äldreomsorgens verksamhet ska utgå ifrån. 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt och meningsfullt liv och känna välbefinnande och trygghet. Den äldres 
privatliv, integritet och livsval ska respekteras. Särskilt boende är ett individuellt 
behovsprövat boende. På boendet finns tillgång till vård- och omsorgspersonal 
dygnet runt. Socialtjänstlagen innehåller även bestämmelser om rätten till 
parboende, det vill säga att sammanbo med sin maka, make, sambo eller 
registrerad partner i särskilt boende.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har kommunen ansvar för att erbjuda en 
god hälso- och sjukvård till de äldre som fått beslut om att bo i särskilt boende. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för varje 
människas värdighet. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller 
kraven på god vård. 
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Funktionsprogrammet har tagits fram genom faktainsamlande i form av 
dialogmöten med olika aktörer, studiebesök, jämförelser med andra kommuner 
och litteraturstudier och genom en utsedd arbetsgrupp och olika stödfunktioner.  

Programmet riktar sig till de som har i uppdrag att planera och genomföra projekt. 
Ofta är det projektledare, arkitekter, andra konsulter och ibland är det 
entreprenörer. Det ska också vara riktlinje för äldreomsorgens personal som har i 
uppdrag att planera lokaler för verksamheten. 
 
Funktionsprogrammet ska vara ett levande dokument och uppdateras 
kontinuerligt utifrån nya erfarenheter. Ändringarna ska stämmas av med sociala 
sektorns ledningsgrupp. Förändrade arbetssätt, ny lagstiftning eller liknande kan 
göra ändringar nödvändiga. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
ärendet återremitteras med hänsyn till inkomna synpunkter från 
räddningstjänsten, samt för att ge förvaltningen i uppdrag att samordna 
förvaltningens funktionsprogram. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på socialberedningens förslag till beslut mot Markus 
Kyllenbecks (M) återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med återremissyrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse av Jürg Gisler, demenssamordnare, sociala sektorn, 2022-09-05 
Funktionsprogram demensboende, 2022-08 
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Demenssamordnare 
Funktionschef Vård och omsorg 
Projektledare Eksjöbostäder 
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Ks § 281 Feriepraktik 2022 
Dnr KLK 2022/225 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För feriepraktiken i år var 549 tusen kronor (tkr) avsatt i budget för att alla 
ungdomar i åldern 16 till 18 år som sökte skulle kunna erbjudas feriepraktik under 
sommaren. 

Totalt sökte 220 ungdomar feriepraktikplats och av dessa tackade 161 ja till 
erbjuden plats. 

Följande platser tillsattes i år: bibliotek 5 platser, bilvård 2 platser, butik 3 platser, 
café 17 platser, förskola och fritidshem 31 platser, fritidsanläggningar 2 platser, 
hemhandling 1 plats, kök 12 platser, legoarbete 4 platser, museum och turism 25 
platser, omsorgen 4 platser, simskola 2 platser, sommaraktiviteter 4 platser, städ 2 
platser, trafikenheten 3 platser, tvätteri 10 platser, vaktmästeri 10 platser och 
äldreomsorg 24 platser. 

Dessa 161 platser bemannades av feriepraktikanter till en kostnad av 630 tkr. I år 
får kommunen 66 tkr från Region Jönköping som även detta år gjorde en satsning 
på feriepraktikplatser inom kulturområdet. Detta ger en slutkostnad för årets 
feriepraktik på 564 tkr. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse av Hans Casperson, ADM-samordnare, Socialt stöd, Sociala 
sektorn, Eksjö kommun, 2022-10-05 
Bilaga 1: Feriepraktik 2022.  
      

Utdrag:  
DM-samordnare socialt stöd IFO 
Enhetschef socialt stöd IFO 
T.f. funktionschef IFO 
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Ks § 282 Återrapportering  - utredningsuppdrag 
arbetsmarknadsenheten samt redovisning av 
statistik ekonomiskt bistånd 
Dnr KLK 2022/226 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kvartalsvis återrapporteras utvecklingen inom ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsenheten (AME) utifrån statistik gällande flöden i verksamheterna, 
samverkan och individens upplevelse av insatserna.  

Försörjningsstöd 
Öppnade nybesöksutredningar  2022 2021 
    (juli- (juli- 
                   september)     september) 
Totalt antal nybesöksutredningar   38    59 
Avslag på nybesöksutredningar  19 (50 %) 25 (42 %) 
Inflyttade till kommunen (med bistånd från 7 (18 %) 11 (19 %) 
annan kommun). 

Antalet nybesök tredje kvartalet 2022 är lägre än samma period förra året. 
Förklaring till detta beror på att arbetsmarknaden är bättre i år än förra året då 
samhället öppnat upp igen efter coronapandemin och restriktioner. Det har även 
varit en bättre tillgång på sommarjobb för unga vuxna och arbetsföra 
vuxna. Avslagen har ökat för ansökningar under perioden, vilket kan förklaras av 
att det är fler av de som ansöker som har egna inkomster och därmed anses vara 
självförsörjande. Andelen inflyttade började mätas september 2021. Nivån mellan 
2021 och 2022 är i princip oförändrad. Av alla nybesök som handlades tredje 
kvartalet 2022 så kvarstår 11 ärenden som är i behov av bistånd längre än tre 
månader.  
 
Grupper av sökande   2022 2021 

  (juli- (juli-
  september) september) 

Arbetslösa (inskrivna på AF, planering med AF)  22 (58 %)  37 (63 %) 
Rehabilitering (sjukskrivna, planering inom vården)  3 (8 %)  1 (1,5 %)  
Tillfälliga    13 (34 %)  21 (35,5 %)  
  
Arbetslösa som har en planering mot Arbetsförmedlingen (AF) är fortsatt den 
största andelen av sökande. Av alla ärenden inom ekonomiskt bistånd är cirka 55 
procent aktuella inom rehabilitering. Dessa ärenden behöver kartläggas och 
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utredas om det finns arbetsförmåga samt om alla alternativ till rehabilitering inom 
vården är uttömda. Socialtjänsten arbetar aktivt med rehabiliteringsärenden 
genom samverkan med flera andra aktörer såsom vårdcentral, psykiatri, 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och AME. Resultatet av detta samarbete och 
arbete med klienterna beräknas kunna mätas och lämnas resultat på inom kort då 
man i dagsläget har flera slutförda kartläggningar av arbetsförmåga som nu ligger 
till grund för ansökan om annan ersättning, hos Försäkringskassan. Dessa 
kommer då att redovisas inom kategorin ”Annan ersättning” på avslutade ärende 
nedan. Dessa ärenden innefattar långvariga processer och riskerar därmed att bli 
långvariga inom ekonomiskt bistånd innan man nått målet med självförsörjning.  
De som söker tillfälligt bistånd (tex tandvård, glasögon, begravningskostnader, 
väntan på inkomst) kvarstår på samma nivå jämfört med samma period förra 
året.   

 
Avslutade ärenden   2022 
    (juli-september)  
Totalt antal avslutade ärenden   54 
Arbete    20 (37 %)  
Studier    5 (9 %)  
Annan ersättning (aktivitetsstöd, sjukersättning osv)  10 (19 %)  
Flytt     5 (9 %)  
Övriga    14 (26 %)  
 
Denna mätning genomfördes inte samma period 2021, därför finns det inget 
underlag. Resultatet visar att totalt 64,5 procent av alla sökanden som går in i 
tryggare inkomstformer efter avslut inom ekonomiskt bistånd, som studier, arbete 
eller annan ersättning. 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 
återfinns under kategorin övriga.  
 
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 
kartläggning, Supported Employment (SE), intern och extern praktik, 
introduktionsjobb, anställning med bidragsfinansiering från Arbetsförmedlingen 
på BEA-avtal, feriepraktik samt andra projekt kopplade till arbetsmarknads-
insatser. 
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Lägesbeskrivning  
Under första halvåret 2022 har AME, utifrån nyupprättade rutiner och strukturer, 
arbetat vidare. Nya insatspaket har börjat användas i syfte att verka för minskat 
försörjningsstöd. Under perioden 1 januari 2022 till 30 september 2022 har 66 nya 
ärenden inletts, detta med en nästan jämn könsfördelning. 85 ärenden har 
avslutats och 119 ärenden är pågående. 

AME har kö avseende utredningar om arbetsförmåga. Beträffande bedömning av 
arbetsförmåga, både vad gäller personer som kan nå ett arbete och 
självförsörjning men även de som har behov av bedömning av oförmåga för att 
försörjningsstöd ska kunna arbeta vidare i riktning mot sjukersättning och 
självförsörjande därigenom, kan konstateras att behovet är omfattande. Under 
hösten rekryterar AME en legitimerad arbetsterapeut med målet att kunna 
genomföra flera arbetsträningar med god kvalitet, detta med ambitionen att fler 
når självförsörjning.  

30 september 2022 är 22 personer BEA anställda internt i Kärnhuset som innehar 
lönestöd från Arbetsförmedlingen och 16 extratjänster är pågående i kommunen. 

Extratjänster har visat sig vara en effektiv insats och en hög frekvens går vidare i 
självförsörjning både via studier och ordinarie arbete både inom kommunen och 
till näringslivet. Arbetet med att extratjänster ersätts av introduktionsjobb 
fortlöper. Inom ramen för introduktionsjobb är flertal i en kartläggningsfas samt 
att en redan har blivit anställd.  

Under perioden har även andra satsningar gjorts, arbetet med långtidsarbetslösa 
unga bedrivs med goda resultat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Under maj 
2022 tilldelades medel från arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda 
ungdomsanställningar mellan september och december 2022. Vi har tre 
ungdomsanställningar på 100% inom kommunala verksamheter. Samtliga 
rekryterade i samverkan med Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och 
Biståndsenheten. 

Mötesstugan  
Projektet Mötesstugan har numera avslutats. Projektet har bidragit till en 
förändrad syn på hanteringen av praktiktillsättning medfört en bredare förståelse 
för målgruppen. 

360 grader  
Projekt 360 grader har genomfört sin sista grupp där flertal gått vidare ut i 
anställning på företag som de genomförde sin arbetsförlagda praktik på. 
Utbildningen kommer framledes att finnas inom Eksjö Vuxenutbildning.   

Delaktighet  
Under våren 2022 har AME påbörjat en mätning av personers delaktighet efter att 
personer deltagit i arbetsmarknadsinsats oräknat vilken karaktär. Mätningen har 
bestått i om den enskilda personen upplever att denne har förstått vad som 
förväntas av deltagare i arbetsmarknadsinsats, om personen fått utrymme att 
uttrycka önskemål beträffande insatsen, om upplevelsen är att personen har blivit 
lyssnad på samt om personen själv upplever att det har bidragit till att personen 
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har tagit sig närmre självförsörjning. Av de enkäter som hittills inkommit är 
medelvärdet högt och resultatet är bra. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse av Anna Estvik, 1:e socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd och Jill 
Ekdahl, Enhetschef, AME, Socialt stöd, Individ- och familjeomsorgen, 2022-10-
05 
Bilaga 1 Nybesöksstatistik juli-september 2022  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
T f funktionschef IFO 
Verksamhetsutvecklare IFO 
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Ks § 283 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 
Dnr KLK 2022/149 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-06 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-12-15. 

Socialdemokraterna framför, genom Johan Starck och Bertil Granman, i motion 
2022-06-10 följande: När en fastighetsägare behöver vidta åtgärder kring enskilt 
avlopp uppstår oftast många, och ibland komplicerade, frågor. Kommunens 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställs ofta inför situationen där invånaren 
önskar rådgivning från densamma vilket, av förklarliga skäl, inte är lämpligt då det 
är samma person som har till uppgift att utöva tillsyn inom området. Även fast 
miljö- och hälsoskyddsinspektören, utifrån ovanstående, inte är rätt funktion för 
att bidra med rådgivning, kvarstår behovet av rådgivning för den enskilde. För att 
underlätta för både våra invånare och kommunens tillsynsverksamhet, föreslår 
motionärerna att Eksjö kommun ska se över möjligheten till en 
rådgivningsfunktion inom området likt den kommunen i samarbete med andra 
kommuner, har för energirådgivning. Även denna typ av rådgivningsfunktion 
kanske är möjligt att utföra i samarbete med andra kommuner. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, daterad 2022-
10-17, framgår bland annat följande: Samhällsbyggnadssektorn genom 
miljöenheten har i snitt utfört tillsyn över ett hundratal enskilda 
avloppsanläggningar per år de senaste tio åren samt ett tio- till tjugotal nya 
anläggningar kopplade till ny tillkommande bostads-, fritids- eller 
verksamhetsbebyggelse per år. I Eksjö kommun finns drygt 2000 enskilda 
avloppsanläggningar.  

Behovet av rådgivning inom området bedöms variera. Det är dels kopplat till den 
ansvariga fastighetsägarens kunskap men beror också på kunskapen hos den 
anlitade entreprenören för utförandet. Utöver den grad av vägledning som miljö- 
och hälsoskyddsinspektörerna ger finns vägledning att tillgå från Havs- och 
vattenmyndigheten; Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17. Denna vägledning är 
även den som kommunens inspektörer utgår ifrån.  
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Precis som motionärerna är inne på är det ett i många stycken komplext 
ämnesområde. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att fastighetsägaren i flertalet 
fall tar in stöd för att kunna hantera frågeställningarna som uppstår.  

I syfte att förenkla och skapa förståelse för de kravnivåer och anläggningstekniska 
behov som behöver uppfyllas har inspektörerna tagit initiativ till branschspecifika 
träffar för att informera och till viss del utbilda Eksjö kommuns lokala företagare 
inom branschen. Detta är ett grepp som bedöms kunna utvecklas ännu mer. 

I frågan om en VA-rådgivningsfunktion bedöms en sådan kunna vara en god 
tillgång i hanteringen av enskilda avlopp och som ett stöd till fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnadssektorn anser dock att detta är en funktion som redan finns och 
en tjänst som näringslivet erbjuder och av konkurrensskäl bör kommunen vara 
försiktig med inrättande av en sådana funktioner som kan påverka näringslivets 
förutsättningar negativt.  

Frågeställningen går däremot att angripa på andra sätt exempelvis genom att 
funktionen VA-rådgivning upphandlas och att det är möjligt för en fastighetsägare 
att inhämta stöd kostnadsfritt eller mot viss avgift. Ett sådant upplägg skulle vara 
en flexibel lösning för att ge stöd när det behövs. Kostnadsmässigt blir ett sådant 
upplägg svårt att bedöma då det utgår från nyttjandegraden. Kommunen skulle 
kunna sätta ett tak för tjänsten. Ett enkelt räkneexempel har tagits fram nedan för 
att ge en grovt uppskattad kostnad per år. 

Räkneexempel: 
25 ärenden (fastighetsägare eller entreprenör i behov av utökad rådgivning) 
8 timmar per ärende 
800 kr per timme 
Summa per år: 160 000 kr 

Oavsett vilken väg man skulle välja handlar frågeställning i slutändan om det finns 
en allmän nytta och om uppgiften ska prioriteras ekonomiskt. 
Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att verksamheten kan ge information 
och utbildningstillfällen för branschen i första läget. Skulle det därefter visa sig att 
det fortsatt kvarstår utmaningar inom området bör fler insatser övervägas.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, daterad 2022-10-17 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 
Motion från Johan Starck (S) och Bertil Granman (S), 2022-06-10  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
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Ks § 284 Biokol - motion 
Dnr KLK 2022/131 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

att förklara motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-11-24. 
 
Miljöpartiet de gröna genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion 
2022-05-15 följande: Att använda biokol i stället för konstgödning är något som 
allt fler ser som ett framtida alternativ. Detta skulle samtidigt kunna vara en 
lösning på vår tids koldioxidutsläpp och klimatproblem. 

Det var länge ett mysterium hur de näringsfattiga jordarna i Amazonas djungler 
kunde ha försörjt en tämligen stor befolkning. Forskare har kommit fram till att 
det berodde på att man berikade jorden med biokol. ”Terra preta”, den svarta 
jorden, är ett begrepp som har sitt ursprung i tillverkning av biokol. Tekniken 
användes av indianerna för mer än tusen år sedan i Amazonas. De tillsatte 
systematiskt kol till sina jordar och gjorde den därmed extremt bördig. Biokol är 
ett utmärkt jordförbättringsmedel som kan tillföras såväl jordbruksmark som 
trädgårdsjord. Den håller jorden fuktig och förhindrar att näringsämnen läcker ut 
till vattendragen. Tekniken kring biokol är att omvandla organiskt material som 
ris, kvistar, grenar med mera till biokol via pyrolys. Denna process bygger på att 
förbränningen sker i en syrefattig miljö. I en biokolsanläggning skulle avfall från 
skogen, parker och trädgårdar kunna omvandlas till biokol och samtidigt bli ett 
värmetillskott till kommunens fjärrvärmeanläggning.  

Alternativet till att framställa biokol av biologiskt avfall är antingen förbränning 
eller kompostering. Vid förbränning återgår kolet till koldioxid och vid 
kompostering bildas, förutom jord, även en viss mängd metan som är en mycket 
kraftfull växthusgas. En produktionsanläggning av biokol skulle därför kunna bli 
ett bidrag till att göra kommunen fossilfri (koldioxidneutral). 

För varje ton biokol som produceras tas cirka 3,7 ton koldioxid från atmosfären 
för att i stället bindas i marken och återgår inte inom de närmaste årtusendena. 
Halveringstiden för biokol är mellan 1000 och 6000 år enligt olika uppgifter. 

För att minska klimatutsläppen ger Naturvårdsverket under 2022 och fram till 
2026 stöd via Klimatklivet för framställning och användning av biokol.  

55



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Miljöpartiet yrkar därför att Eksjö kommun ger Eksjö Energi i uppdrag att 
undersöka möjligheten att anlägga en biokolproduktion i anslutning till 
fjärrvärmeverket. Om avfallsmängden i vår kommun är för liten för att få 
lönsamhet med enbart vårt eget biologiska avfall, borde det vara möjligt att 
samarbeta med andra höglandskommuner för att få till en effektiv anläggning. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-10-17, 
framgår bland annat följande: Biokolsfrågan är, trots gammal och beprövad 
teknik, använd i liten skala och det finns i dagsläget inte någon större produktion i 
landet.  

I samband med de ombyggnationen av Österlånggatan i Eksjö, torget i Ingatorp 
samt renoveringen av parkeringsytorna i Mariannelund har Eksjö kommun använt 
en blandning av biokol och makadam, ”kolmakadam”, som bas för 
trädplanteringar. Kolmakadamen binder vatten och näring till träden och fungerar 
samtidigt som en dagvattenhanterare som renar dagvatten och binder stora 
mängder vatten.  

Eksjö Energi genomförde tillsammans med andra energibolag ett studiebesök i 
Västerviks kommun under vecka 39 för att lyssna på deras pågående projekt med 
att nyttja biokol i vattenanläggningar och jordbruk. Projektet bedömer Eksjö 
Energi som mycket intressant och kommer att följa resultaten av deras 
försöksverksamhet under de kommande åren. Den biokol som används i 
projektet produceras i Skåne. Det är Västerviks kommun som driver projektet och 
de är tre heltidsanställda som är involverade. Projektet bedrivs i området kring 
Gamleby och syftet är primärt att förbättra kvaliteten på vattnet som går ut i 
Östersjön. Projektet är i ett tidigt stadie men man gör försök med biokol i 
dagvattendammar, man använder det som fyllning runt dräneringsrör i åkermark, 
man gör försök med att lägga ut det på åkermark i olika skikt. Sammantaget 
bedöms det finnas stor potential i projektet, baksidan är dock kostnadsdelen då 
biokolen är väldigt dyr idag.  

Eksjö Energi kommer att utreda möjligheterna med att komplettera befintliga 
fjärrvärmeanläggningar med en produktionsanläggning av biokol. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-10-19  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-10-17 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Motion från Miljöpartiet de gröna 2022-05-15 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP) 
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Ks § 285 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - 
motion 
Dnr KLK 2022/153 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
 
Ulf Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Elisabeth Werner och Urban 
Svensson framför i motion 2022-06-13 följande. 

Elsparkcyklar har numer blivit en vanlig syn på våra gator i landet som bedrivs av 
uthyrningsfirmor, dessa aktörer startade i Sveriges större städer, men expanderar 
explosionsartat genom att de vidgar sina verksamheter mot minder orter, vilket 
medfört utmaningar för dessa kommuner. 

Det blir kommunerna som till sist får ta ansvaret och kostnaderna för hanteringen 
av de elsparkcyklar som inte hanteras korrekt. Dessa felhanterade 
(parkerade/slängda) elsparkcyklar utgör en stor risk för kommunens invånare att 
skadas genom olycka, detta sker och har tyvärr redan skett i landet med dödlig 
utgång.  

Dessa elsparkcyklar som parkeras och slängs utan ordning innebär dessutom extra 
stor risk och problem för personer med synnedsättning, äldre eller rullstolsburna.  

En annan utmaning är att de framförs tillsammans med gående på cykelbanor och 
tillsammans med biltrafiken. Eksjö kommun har i dagsläget inte någon möjlighet 
att, utöver de redan lagda ordningsstadgande trafikreglerna, lösa dessa utmaningar.  

Det är därför viktigt att Eksjö kommun i förebyggande tar fram ett enkelt och 
tydligt regelverk som eventuella aktörer har att förhålla sig till, så kanske Eksjö 
kommun slipper det kaos som dessa bolag har åstadkommit, i andra kommuner 
där dessa etablerat sig i med sina elsparkcyklar, alternativa lösningar finns att ta 
efter från landets kommuner eller från Europas länder. Ett alternativ som varit 
väldigt framgångsrikt i Paris är att tillsätta fasta parkeringsplatser avsedda för 
elsparkcyklar vid lämpliga platser där man hämtar och lämnar sin elsparkcykel. 
Lämnas sedan den hyrda elsparkcykeln utanför den avsedda parkeringen så tickar 
debiteringen vidare för personen som hyrt den, samt att kommunen får ersättning 
av aktören för återställandet. 
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Sverigedemokraterna yrkar därför 

• att Eksjö kommun gör ett tydlig och enkelt regelverk för uthyrningsföretagen att 
förhålla sig till, 

• att Eksjö kommun utreder möjliga och lämpliga parkeringsplatser för dessa 
elsparkcyklar 

• att Eksjö kommun ger möjligheten att parkeringsplatserna kan vara 
avgiftsbelagda för uthyrningsföretag samt, 

• att debitering av taxan fortlöper för personen som hyrt fordonet fram tills 
fordonet är parkerad på avsedd plats och 

• att kommunen får debitera aktören för återställandet av elsparkcyklarna. 

I många kommuner har man behövt anpassa miljön efter elsparkscyklarnas ingång 
i stadsmiljön. Ett antal olika företag levererar tjänsten – inga av dessa finns idag i 
Eksjö.  

Problemet är kopplat till trängsel, svårt att komma fram och framför allt att 
tillgängligheten försämras då fler ska samsas om det gemensamma utrymmet. 

En omvärldsbevakning har gjorts och valet blev att titta på Jönköpings Kommun. 
De har i dagsläget två leverantörer av elsparkcyklar och har valt följande grepp: 

De har trafikregler för elsparkcyklar tydligt på sin hemsida. Att du måste hålla 
angiven hastighet på gågata, väja för gående. Vidare att det är samma regler för 
parkering som för vanliga cyklar. Man låter även leverantörerna ta ansvar för 
trasiga och felparkerade elsparkcyklar och hänvisar att man ska vända sig till dem 
direkt med sina klagomål. Det är alltså inte kommunens ansvar att ta hand om 
dessa. 

I sammanhanget är det viktigt att regelverket, dvs vem ansvarar för vad, är tydligt. 
Eksjö kommun ansvarar för förutsättningarna och polisen för att trafikregler följs. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn och samhällsbyggnadssektorn bedömer 
gemensamt att det inte behövs några åtgärder i dagsläget. Men menar att det är 
viktigt att bevaka om det skulle uppstå behov/ansökan inom Eksjö kommun. 

Vidare anser sektorerna att det är positivt att frågan aktualiseras och tycker att 
motionen har relevans utifrån att många orter/städer upplever stora problem. 

Sammantaget bedömer tillväxt- och utvecklingssektorn och 
samhällsbyggnadssektorn att behovet av regler för elsparkcyklar inte finns i 
nuläget men bra att bevaka om det skulle erbjudas Eksjö kommun framgent. 

Motion föreslås att avslås. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Ulf Svensson (SD) bifall till 
motionen. 
 
Sebastian Hörlin (S) bifall till tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Ulf Svensson (SD) yrkande mot till tillväxt- och 
utvecklingsberedningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tillväxt- och utvecklingsberedningens 
förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Camilla Egerlid, 2022-10-11 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 
Motion från Sverigedemokraterna, 2022-06-13  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Motionärerna 
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Ks § 286 Bygg en mindre scen i Vildparken - 
motion 
Dnr KLK 2022/152 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att presentera kostnadsberäkningar och närmare 
undersöka efterfrågan genom dialog med civilsamhället. 

Ärendebeskrivning  
Christina Bladh (S) framför i motion 2022-06-13 följande.  

Förr fanns det en scen i Vattenledningsparken som användes vid olika tillfällen, 
framför allt för musikuppträdanden, men den nyttjades även vid genomförandet 
av olika evenemang och tävlingar. En liknande scen i parkmiljö saknas idag i 
Eksjö. 
 
Vildparken har de senaste åren rustats upp med både ny lekplats och en offentlig 
toalett, vilket också stärkt parken som en naturlig samlingsplats. Det vore därför 
lämpligt att se över möjligheten att bygga en enklare scen någonstans i Vildparken. 
Exakt placering får utredas, och beror på till vilket ändamål man tror att scenen 
kan komma att bli nyttjad som mest. 

Om scenen byggs skulle denna kunna nyttjas för mindre uppträdanden samt andra 
evenemang och tävlingar, men även fungera som en möjlighet till 
spontanuppträdanden för de barn och ungdomar som redan rör sig i området.  

Scenen är, enligt motionären, tänkt att vara av enklare karaktär för att kunna hålla 
både investerings- och underhållskostnad på en relativt låg nivå. 
 
Christina Bladh yrkar 

att en mindre scen byggs i Vildparken. 

Kulturavdelningen har tillsammans med Samhällsbyggnadssektorn utrett 
motionen gällande att uppföra en mindre utomhusscen i Vildparken. Precis som 
Christina Bladh (S) framför i sin motion fanns det tidigare en utomhusscen i 
Vattenledningsparken som revs 2015. Scenen var vandaliserad, golvet var 
uppbrutit och det hade eldats på flera ställen. Väggarna var fulla med klotter med 
otrevliga budskap, elskåpet var uppbrutit och sladdarna hängde löst. Beslut om 
rivning togs i utskottet då det inte funnits någon efterfrågan om att använda 
scenen under en lång tid. 

Förslaget om att bygga en enklare scen i Vildparken är god men efterfrågan av en 
utomhusscen bedömer vi inte är stor i förhållande till kostnaderna att bygga och 
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underhålla en utomhusscen. Det finns också en risk att den blir ett tillhåll samt 
utsätts för vandalisering. 

Kulturavdelningen sätter upp en scen under sommarmånaderna på Museigården 
där kulturavdelningen arrangerar ett antal konserter. Scenen används också av 
Knekten som arrangerar allsångskvällar. Om en förening, studieförbund, 
sommarmusikanter eller barn- och unga som vill framföra spontana uppträdande 
finns det möjlighet att använda sig av scenen. 

Det går dock inte att låna/hyra scenen för kommersiellt bruk. Det kan också 
nämnas att även denna scen har utsatts för skadegörelse där bland annat väggar 
och matta har blivit sönderskurna.  

Då kostnaderna att bygga och underhålla en utomhusscen i Vildparken inte är i 
paritet med efterfrågan gör kulturavdelningen tillsammans med 
samhällsbyggnadssektorn bedömningen att inte bygga en utomhusscen i 
Vildparken.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall från 
Mattias Ingeson (KD) att återremittera ärendet för att presentera 
kostnadsberäkningar och närmare undersöka efterfrågan genom dialog med 
civilsamhället. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut mot Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med återremissyrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-10-19 
Motion från Christina Bladh (S), 2022-06-13 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2022-09-29  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Motionären 
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Ks § 287 Miljö- och motionskampanj - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2019/274 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 482, samt 
 
att därefter avslå medborgarförslaget.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-03, § 269, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till 
kommunfullmäktige, senast 2019-12-12. 

Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag 2019-06-05 att Eksjö kommun tar 
initiativ till och genomför en miljö- och motionskampanj, så som den 
genomfördes under fem år på 90-talet. 

Det var ett samverkansprojekt som drevs av kommunen, landstinget och ett antal 
externa aktörer. Aktiviteten bestod i att genom att köpa start-kort och cykla ett 
antal gånger deltog i utlottning av priser, bland annat en resa till Paris för två 
personer, cyklar med mera. Aktiviteten fick stort genomslag, sista året lite drygt 
3 000 start-kort.  

Under kampanjen genomfördes även ett antal föreläsningar för allmänheten och 
ett antal friskvårdsombud skapades både inom företag och föreningar.  
 
Efter möte mellan fritidschef och förslagsställaren 2019 hade fritidsavdelningen 
för avsikt att påbörja ett arbete med förslaget som grund. Tidplanen var dock 
osäker och fritidsavdelningen kan nu konstatera att ingen motionskampanj har 
planerats. Förutsättningar samt omständigheter har förändrats efter att beslut 
tagits såsom pandemi och att ansvarig fritidschef 2019 har slutat i kommunen.  

Fritidschef har pratat med förslagsställaren och förslaget är inte aktuellt i dagsläget 
då förstagsställaren tycker det gått för långt tid sedan beslut med hänvisning till 
pandemin. Förslagsställaren anser inte att den formen av kampanj är angelägen 
nu. Fritidsavdelningen anser inte heller att en miljö- och motionskampanj i den 
föreslagna formen i nuläget ska genomföras av kommunen, att stötta föreningar 
eller andra som vill anordna någon form av friskvårdsaktiviteter prioriteras i första 
hand. 
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Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-10-19 
Medborgarförslag från Lars – Evert Björk, 2019-06-05 
Tjänsteskrivelse från Stefan Hallberg fritidschef, 2019-11-08 
Tjänsteskrivelse från Ulrika Skäär fritidschef, 2022-10-14 
 
      

Utdrag:  
Förstagsställaren 
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingsberedning 
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Ks § 288 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-09-29 
BUS samverkansprotokoll 2022-10-13 protokoll  
SBS Samverkansprotokoll 2022-10-17 
TUS - Samverkanprotokoll_2022-09-29 
TUS -Samverkanprotokoll_2022-08-18 
SOC - Samverkansprotokoll 2022-09-28 
Förvaltningsrättens Dom 2022-10-11 
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Ks § 289 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-10-18 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda ut 
kommunledningskontoret, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-10-18 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 290 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-10-19 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-10-19 
Socialberedningens protokoll 2022-10-19 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-19 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-10-19 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-10-19 

 

---- 
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Bilaga 1 
Eksjö Fordonsutbildning AB 
 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Annelie Hägg (C) X   

Markus Kyllenbeck (M) X   

Sebastian Hörlin (S)  X  

Maria Havskog (C) X   

Ulf Björlingson (M) X   

Ulf Svensson (SD)   X 

Lennart Gustavsson (S)  X  

Ingbritt Martinsson (C) X   

Ingegerd Axell (S)  X  

Annelie Sjöberg (M) X   

Rozita Hedqvist (S)  X  

Christer Ljung (L) X   

Birgitta Johanson (S)  X  

 7 5 1 

 
Ja-röst 7 (sju) 

Nej-röst 5 (fem) 

Avstår 1 (en) 
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Bilaga 2 
Stadsmiljöåtgärder - vattenspel 
 
Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 
Annelie Hägg (C) X   

Markus Kyllenbeck (M) 
 

X  

Sebastian Hörlin (S)  X  

Maria Havskog (C) X   

Ulf Björlingson (M) 
 

X  

Ulf Svensson (SD)   X 

Lennart Gustavsson (S)  X  

Ingbritt Martinsson (C) X   

Ingegerd Axell (S)  X  

Mattias Ingeson (KD) X   

Rozita Hedqvist (S)  X  

Christer Ljung (L) X   

Birgitta Johanson (S)  X  

 5 7 1 

 
Ja-röst 5 (fem) 

Nej-röst 7 (sju) 

Avstår 1 (en) 
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