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Tjänstgörande ersättare Anders Gustafsson (M) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 

Bo-Kenneth Knutsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 295-
299, 304, 310-311 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) § 295-
299, 304, 310-311 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 300-
303, 305-309, 312-322 
Maria Österberg (S) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) § 300-303, 
305-309, 312-322 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Maria Österberg (S) § 295-299, 304, 310-311 
Lea Petersson (MP) § 295-299, 310-322 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande § 295-315 
Karin Höljfors, ekonomichef § 296 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 297-299 
B-O Södergren, skolchef § 310-311 
Fredrik Holmqvist, Miljö o hälsoskyddschef § 312 
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 314 
Camilla Egerlid, näringslivschef § 314 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 313-315 
Felix Mårtensson, planarkitekt § 313 
Johan Mood, planarkitekt § 313 
Malin Larsson, Plan- och byggchef § 313 

Övriga   
  
Utses att justera Sebastian Hörlin 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-12-07 kl. 08:00    Paragrafer 295-322 
och tid 
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§ 295 Godkännande av föredragningslistan  6 

§ 296 Budgetuppföljning per 2022-10-31 - Förvaltningen 2022/11 7 
- 
9 

§ 297 Direktupphandling kvartal 3 2022 - Förvaltningen 2022/118 10 
- 
11 

§ 298 Verksamhetsplan och internbudget 2023 -Förvaltningen 2022/235 12 
- 
14 

§ 299 Koncernövergripande omvärldsanalys 2022/240 15 
- 
17 

§ 300 Eksjö Fordonsutbildning AB - förfrågan 2022/5 18 
- 
19 

§ 301 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll 
enligt lagen om skydd mot olyckor 2023 

2022/218 20 

§ 302 Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd 2023 2022/237 21 

§ 303 Taxor för tjänster som utförs av räddningstjänsten 2023 2022/236 22 

§ 304 Politisk inriktning för funktionsprogram 2035 - barn- och 
utbildningssektorn 

2022/223 23 
- 
25 

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

2021/296 26 
- 
27 

§ 306 Riktlinjer avgifter och taxor - sociala sektorn 2022/244 28 
- 
29 

§ 307 Äldreomsorg-särskilda boende 2020/88 30 

§ 308 Måltidsavgifter 2022/245 31 
- 
32 

§ 309 Språkundervisning på betald arbetstid 2022/249 33 
- 
34 
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§ 311 Norrtullskolans lokaler – barn- och utbildningssektorn 2022/241 38 
- 
39 

§ 312 Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen 2022/242 40 
- 
41 
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- 
48 

§ 317 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2022/136 49 
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Kommunstyrelsen    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-29

 
  

Ks § 295 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som utgår: 
Aktivering på Solgården - medborgarförslag – fördelning 
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Ks § 296 Budgetuppföljning per 2022-10-31 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Budgetuppföljning har gjorts och helårsprognos efter 2022-10-30 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 69,3 mnkr vilket är 44,8 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Prognostiserat resultat motsvarar 5,4 procent av 
skatteintäkter och bidrag medan budgeterat resultat motsvarar 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Jämfört med föregående månad är det en förbättring 
med 2,3 mnkr, vilket i huvudsak är hänförbart till bättre prognos för sektorerna. 

Sektorerna 
Sektorerna har efter oktober använt 981 mnkr eller 82,8 procent av budgeten på 
1 184,9 mnkr. Prognosen är att budgeten inte kommer att förbrukas utan lämna 
ett överskott om 2,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 procent av 
budgeten. Jämfört med septemberprognosen är prognosen efter oktober 2,5 mnkr 
högre. 

Politiken prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,0 mnkr, 
motsvarande 0,1 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 3,3 mnkr, vilket motsvarar en 
avvikelse på 4,6 procent av budgeten. Av överskottet är 1,7 mnkr beredskap för 
flyktingmottagande. Övrigt som bidrar till överskottet är lägre personalkostnader i 
samband med att kanslichefen tillfälligt är tillförordnad socialchef samt 
sjukskrivningar och lägre kostnader för företagshälsovård. Jämfört med 
föregående månad är prognosen en förbättring med 0,5 mnkr. 
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Samhällsbyggnadssektorns prognostiserade positiva avvikelse på 0,3 mnkr, 
motsvarande 0,7 procent av budgeten, är hänförbar till flera mindre delar i 
sektorn. Jämfört med föregående månad är prognosen en förbättring med 0,2 
mnkr. 

Barn- och utbildningssektorn har en positiv prognos mot budget med 8,5 mnkr, vilket 
motsvarar 1,7 procent av budgeten. Prognosen jämfört med föregående månad är 
en förbättring med 1,6 mnkr. 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 är prognosen oförändrad. 
Största negativa avvikelserna finns inom externa placeringar LSS och 
försörjningsstöd.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn har en negativ budgetavvikelse med 0,6 mnkr, vilket 
motsvarar 1,1 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det en 
förbättring med 0,1 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 
Anslag under kommunstyrelsen som vid ingången av året är outlagda 
prognostiseras lämna ett totalt överskott om 4,5 mnkr. På grund av redovisning av 
långa hyreskontrakt som finansiell leasing avviker kapitalkostnaderna från budget 
men det vägs upp av mindre av verksamhetens kostnader så avvikelsen för 
verksamhetens nettokostnader blir mindre påverkade. Pensionskostnaderna 
prognostiseras en negativ avvikelse om 2,0 mnkr utifrån ett högre utfall på 
pensionsutbetalningarna än budgeterats. 

Finansiering 
Skatteintäkter prognostiseras bli 34,4 mnkr högre än budget, därav avser 6,2 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 oktober har 31,3 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 51,1 mnkr, vilket är 16,6 mnkr lägre än budget.  
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Sammanfattande kommentar 
Efter tilläggsbudget är prognosen för sektorerna positiv jämfört med budget. 
Jämfört med septemberprognosen är prognosen för årets resultat 2,3 mnkr högre 
och uppgår till 69,3 mnkr eller 5,4 procent av skatteintäkter och bidrag. Orsaken 
till det goda resultatet är att sektorerna håller budget och det är bättre utfall på 
skatteintäkter. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-11-28 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2022-10-31 
Ledningsutskottets beslut 2022-11-15 
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-11-16 
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-11-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-11-16 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 297 Direktupphandling kvartal 3 2022 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/118 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport 

Ärendebeskrivning  
I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området om 
upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen. I samtliga sektorers 
internkontrollplaner ingår som ett kontrollområde direktupphandlingar som ska 
delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår inte i 
denna uppföljning.  

Respektive beredning och ledningsutskott har behandlat redovisningen för andra 
kvartalet, till kommunstyrelsen kompletteras de redovisningarna med en 
sammanställning totalt för kommunen.  

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.  

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.  

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Från och med 2022-10-18 ändras beloppsgränserna efter beslut i 
kommunstyrelsen 2022-10-18 om ändrade riktlinjer. Men för kvartal 3 som här 
redovisas är det ovanstående beloppsgränser som gäller.  
 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 3 sammanställning 
samtliga sektorer för köp upp till 615.312:-. 

• Totalt för alla sektorer har 40 direktupphandlingar genomförts till ett 
sammanlagt belopp av 3.549.887:-.  
 

• 20 av direktupphandlingarna till ett belopp av 2.269.161:- var 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  
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• 19 av direktupphandlingarna till ett belopp av 1.210.726:- var enbart 
dokumenterade. 
 

• 1 av direktupphandlingarna till ett belopp av 70.000:- var varken 
konkurrensutsatt eller dokumenterad. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift saknas helt på en (1) 
direktupphandling till ett värde av 70.000:-.  

Respektive sektor återkopplar till berörda verksamheter där direktupphandlingen 
saknar dokumentation och konkurrensutsättning så att på så vis uppnå förbättring 
kring följsamheten. 

Upphandlingsenheten granskar inkomna dokumentationer kontinuerligt och 
återkopplar till verksamheterna när så behövs för att uppnå förbättring kring 
följsamheten. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 
Ledningsutskottets beslut 2022-11-15 
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-11-16 
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-11-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-11-16  
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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Ks § 298 Verksamhetsplan och internbudget 2023 
-Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/235 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att förändra internbudget på så vis att den generella 
besparingen som finns för tillväxt- och utvecklingssektorn inte minskar 
budgetutrymmet för Eksjö museum och Eksjö Tourist Center, 
 
att därefter godkänna verksamhetsplan och internbudget 2023 för 
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadssektorn, barn- och 
utbildningssektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn och sociala sektorn, samt 
 
att verksamhetsplaner 2023 på avdelningsnivå anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Verksamhetsplanerna aktualitetsprövas och revideras årligen. 
Verksamhetsplanerna tas upp för beslut årligen inför varje nytt år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
• Internbudget 

Styrning och ledning 

Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I 
kommunprogramet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som 
ska uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och 
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bolagens verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för 
resultat för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 
Kommunprogrammet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. 
 
Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet. Den yttre cirkeln i styrmodellen utgör styrkedjan som kan beskrivas 
genom val/behov – beställning/mål – tjänster/service. Politiken är företrädare för 
invånarna. Mål och beställning ifrån politiken styr kommunkoncernen som 
levererar tjänster och service till invånarna.  

Den inre cirkeln i styrmodellen, planera – genomföra – följa upp – analysera, 
beskriver arbetsprocessen som omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 
Processens utformning kan se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå 
verksamheten befinner sig på, men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga 
organisatoriska nivåer. 

Kugghjulen visar på att hela kommunkoncernen och samverkan däremellan 
behövs för att i slutändan uppnå Eksjö kommuns vision. Styrmodellen ska präglas 
av tillit och dialog på alla nivåer. 

Revidering av verksamhetsplan 

Jämfört mot kommunledningskontorets verksamhetsplan 2022 har några 
justeringar gjorts i verksamhetsplan för 2023 

• Avsnitt 2 Grunduppdrag: Näringslivsavdelningen samt rekrytering- och 
bemanningsenheten är nya verksamheter inom kommunledningskontoret.  

• Avsnitt 3 Omvärldsanalys: Ny inledande text om svensk ekonomi. Trender 
ifrån SKR är fortsatt aktuella.  

• Avsnitt 4 Utveckling av verksamheten: Uppdaterade effektkedjor för 
kommunledningskontoret.  

Internbudget 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober (Kf §9, 2022-10-27) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §260, 2022-10-11) framgår att till sektorns ram 
uttala. 

• att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär 
• att tillföra resurser för digitalt beslutsstöd/verksamhetsstöd för styrning 

och ledning från 2024 
• att tillföra resurser för hjärt-lungräddningsutbildning för anställda i hela 

kommunen. 
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Driftbudget 

Sektorns startram 2022 var 63,9 miljoner kronor och startram 2023 är 76,4 
miljoner kronor. Förändringen sammanfattas i tjänsteskrivelsen. 
 
Investeringsbudget 
 
Kommunledningskontorets investeringsbudget uppgår till 4,5 miljoner kronor år 
2023. Resurserna är budgeterade i enligt objekt och belopp i tjänsteskrivelsen. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) att ge förvaltningen i uppdrag att förändra 
internbudget på så vis att den generella besparingen som finns för tillväxt- och 
utvecklingssektorn inte minskar budgetutrymmet för Eksjö museum och Eksjö 
Tourist Center. 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande mot 
avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15, Barn- och 
utbildningsberedningens beslut 2022-11-16, Samhällsbyggnadsberedningens beslut 
2022-11-16, Socialberedningens beslut 2022-11-16, tillväxt- och 
utvecklingsberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-11-11 
Verksamhetsplan Kommunledningskontoret 
Verksamhetsplaner avdelningsnivå: Ekonomi och upphandlingsavdelningen, 
kansliavdelningen, HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen, 
räddningstjänsten 
Verksamhetsplan Samhällsbyggnadssektorn 
Verksamhetsplan Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Verksamhetsplan sociala sektorn 2023  
Verksamhetsplan enhetsnivå: individ och familjeomsorg 2023  
Verksamhetsplan vård och omsorg 2023 
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg 
Eksjömodellen - systematiskt kvalitetsarbete för förskolan genom hela styrkedjan 
Verksamhetsplan förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 
Verksamhetsplan gymnasieskola och gymnasiesärskola 
Verksamhetsplaner enhetsnivå: Måltidsverksamheten, Norrtullskolan, 
Grevhagsskolan, Prästängsskolan, Hunsnässkolan, Hultskolan, Höredaskolan, 
Ingatorpsskolan, Furulundsskolan, förskolorna Blåsippan och Kvarnarp, 
förskolorna Apollo, Jupiter, Orion och Månen, förskolorna Kullalyckan och Hult, 
förskolorna Eken, Stocksnäs och Äventyret, förskolorna Baronen, Slottet och 
Sunnanäng. 
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Ks § 299 Koncernövergripande omvärldsanalys 
Dnr KLK 2022/240 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att den koncernövergripande omvärldsanalysen ska beaktas i politikens 
kommande arbete med kommunprogramet, samt  
 
att därefter notera information. 

Ärendebeskrivning  
I policyn för styrning och ledning framgår att kommunen ska arbeta med en 
koncernövergripande omvärldsanalys. 

Trender som påverkar det kommunala uppdraget 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har definierat fem övergripande 
områden – globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar – 
där förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. Utifrån de 
övergripande förändringarna lyfter SKR fram tio trender som kan komma att få 
stor betydelse för kommuner och regioner. 

De tio trenderna är;  

• ökat behov av livslångt lärande,  
• användare driver teknisk utveckling,  
• nya livsmönster påverkar platsbundenhet,  
• hållbarhet ger konkurrensfördelar,  
• välfärdsbrottlighet slukar allt mer resurser,  
• ökad polarisering och utsatthet,  
• det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas,  
• tillitens betydelse uppmärksammas allt mer,  
• komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt, samt 
• ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.  

Medskick trender Eksjö kommun 

För att kunna hantera framtidens utmaningar behöver många aktörer arbeta tätt 
tillsammans. Framgångsfaktorer är att stärka samarbetet inom kommunen men 
också samverka ännu mer med andra kommuner, Regionen, näringsliv, 
myndigheter och civilsamhället. 

15



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 
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Av SKRs framtagna tio trender lyfts tre av dessa fram med extra medskick för 
kommunkoncernen och ytterligare tre trender som ska bevakas extra.   

Medskick tre trender 

• användare driver teknisk utveckling 
• ökad polarisering och utsatthet 
• ökat behov av livslångt lärande 

Tre trender som också ska bevakas extra 

• komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
• ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
• hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

Statistikunderlag 

Eksjös befolkning har ökat under 2010-talet och prognostiseras fortsatt att öka, 
men inte med samma förändringstakt. Antal invånare 2021 var 17 834 och 2035 
prognostiseras antalet invånare vara 18 264. 

Jämfört med 2021 års antal invånare i olika åldersgrupper är det framförallt antalet 
äldre 80-89 åringar som kommer öka mest i antal fram till år 2035 i Eksjö 
kommun. 

De senaste tio åren har det i genomsnitt varje år flyttat in 1173 personer till Eksjö 
kommun och det har flyttat ut 1005 personer. De största flyttrörelserna sker i 
åldrarna 18-35 år. 

Försörjningskvoten visar andelen av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre 
än 64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande till andelen av befolkningen 
som är 20-64 år (förvärvsarbetande åldrar). På 100 personer i förvärvsarbetande 
åldrar i Eksjö går det 93 personer som är yngre eller äldre. Försörjningskvoten 
beräknas öka framöver. 

Totalt finns det 8469 hushåll i Eksjö kommun. I snitt är det 2,1 personer per 
hushåll. Bostadsbeståndet i Eksjö kommun består av 55 procent småhus, 38 
procent flerbostadshus och 7 procent övriga bostäder 

Eksjö kommun har haft en nettoinpendling under flera år. Vid senast aktuella 
uppgift ifrån SCB var nettoinpendlingen 1542 personer.  

De tre största branscherna i Eksjö kommun är; vård- och omsorg, tillverkning och 
utvinning samt civila myndigheter och försvaret. Dessa står för 59 procent av 
arbetstillfällena i Eksjö kommun.   

Ärendebeskrivning 
I policyn för styrning och ledning (Kf §73, 2018-12-11) framgår att kommunen 
ska arbeta med en koncernövergripande omvärldsanalys. 
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• Vart fjärde år, inför en ny mandatperiod, ska en fördjupad och mer 
omfattande omvärldsanalys göras inför arbetet med kommunprogram. 

• Övriga år ska omvärldsanalys, som en del i planerings- och 
analysprocessen, användas på ett systematiskt sätt i kommunkoncernen. 

Årets omvärldsanalys är en mindre revidering av föregående års omvärldsanalys. 
Inför arbetet med kommunprogrammet under 2023 kommer fördjupningar att 
göras.  

Syftet är att omvärldsanalysen ska skapa en gemensam förståelse och ge en 
grundplattform att utgå ifrån vid arbetet med kommande års planering och är ett 
viktigt inslag för att analysera kommunkoncernens nuläge. 

Framtagandet av omvärldsanalysen 

Under 2021 har respektive ledningsgrupp på sektorerna och bolagen arbetat 
igneom SKRs omvärldsmaterial och gjord en värdering av vilka trender som 
bedöms påverka respektive sektor och bolag mest. Koncernledningsgruppen har 
gemensamt arbetat fram vilka trender som påverkar koncernen mest. En 
sammanställning har gjorts utifrån vilka trender som bedöms påverka 
kommkoncernen mest de kommande åren. I sektorernas verksamhetsplaner för 
2023 har omvärldsanalysen aktualitetsprövats, men de medskick om vilka trender 
som påverkar Eksjö kommun mest utgår framförallt ifrån 2021 års arbete. Inför 
arbetet med kommunprogrammet under 2023 kommer fördjupningar att göras. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att den 
koncernövergripande omvärldsanalysen ska beaktas i politikens kommande arbete 
med kommunprogramet, samt att därefter notera information. 
 
Christer Ljung (L) att kommunfullmäktige fastställer den koncernövergripande 
omvärldsanalysen. 
 
Efter avslutas överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsen 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot Christer 
Ljungs (L) ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs tilläggsyrkande. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-11-11 
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Ks § 300 Eksjö Fordonsutbildning AB - förfrågan 
Dnr KLK 2022/5 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån kommunfullmäktiges beslut 22-11-24 besluta, att inte nyttja 
kommunens möjlighet, enligt hembudsklausulen, att köpa aktier av 
personalföreningen.  

Ärendebeskrivning  
22-01-25 inkom till kommunen en förfrågan från Mats Klasson om ändrat ägande 
i Eksjö Fordonsutbildning AB. Ärendet har beretts av Eksjö stadshus AB där 
följande redovisats; 

• underlag gällande historik och ändamål för bolagets verksamhet utifrån 
kommunens ägande  

• underlag gällande de juridiska förutsättningarna för eventuell förändring 
av ägarskap i bolaget 

• företagsvärdering gjord av KPMG  

• skrivelse gällande Maskinleverantörernas och personalföreningens syn på 
Mats önskemål 

• avsiktsförklaring gällande Mats förvärv av personalföreningens aktier (med 
förfrågan om nyttjande av hembudsklausul) 

Mats Klasson och personalföreningen har tecknat en avsiktsförklaring gällande 
Mats förvärv av föreningens aktier. Då det enligt aktieägaravtalet föreligger 
samtliga delägare möjlighet att nyttja hembud på aktieposten har frågan inkommit 
till kommunen för ställningstagande. 

Kommunfullmäktige beslutade 22-11-24 att kommunen ska försälja alla sina aktier 
i Eksjö fordonsutbildning AB då det inte längre föreligger något syfte att fortsatt 
vara delägare i bolaget. Skolan är idag en väletablerad skola och kommer, även 
utan kommunen som delägare, fortsätta bedriva utbildning med hög kvalitet till 
gagn för regionens arbetsmarknad.  

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. 
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslås kommunstyrelsen besluta 
att kommunen inte ska nyttja sin rätt enligt hembudsklausulen att köpa aktier av 
personalföreningen.  

Besked till Mats Klasson och Personalföreningen ska ske senast 22-12-02. 

 

Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2022-22-29 
Avsiktsförklaring Mats Klasson och Nifsarspsskolans personalklubb ekonomisk 
förening 
Begäran om uppskov på svarstid gällande avsiktsförklaring till personalföreningen 
från Markus Kyllenbeck 
Begäran om uppskov på svarstid gällande avsiktsförklaring  till Mats Klasson från 
Markus Kyllenbeck 
Skrivelse från Mats Klasson och Nifsarpsskolans personalklubb, ekonomisk 
förening 2022-11-09 
      

Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildning AB 
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Ks § 301 Höjning av taxa för rengöring och taxa 
för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd 
mot olyckor 2023 
Dnr KLK 2022/218 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och 
brandskyddskontroll ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Index för uppräkning av taxan vid en höjning från 2023-01-01 är 1,98 procent, 
enligt beslut från SKR. 
 
Nytt timpris för rengöring från och med 2023-01-01 blir 495 kr exkl. moms. 
(Tidigare pris 485 kr exkl. moms)  
 
Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2023-01-01 blir 582 kr exkl. 
moms. (Tidigare pris 571 kr exkl. moms). 
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-11-17 
Taxa brandskyddskontroll 2023 
Taxa rengöring 2023  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
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Ks § 302 Uppräkning av taxor för tillsyn och 
tillstånd 2023 
Dnr KLK 2022/237 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet anmäls. 
 

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

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex med avrundning till helt krontal. 
Vid negativt index bibehålls tidigare pris.  

Justering av taxan görs av räddningstjänsten inför varje nytt år och anmäls till 
kommunfullmäktige innan den nya taxan träder i kraft enligt beslut KLK 
2019/201.  

Index för oktober år 2022 är 384.04 varför timtaxan föreslås justeras till 1143 kr 
/timma. (Index för 2021 var 346,44 och taxan 1134 kr/timma)   
 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Taxa för tillsyn och tillståndsgivning 2023 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
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Ks § 303 Taxor för tjänster som utförs av 
räddningstjänsten 2023 
Dnr KLK 2022/236 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris. 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 
Index för oktober år 2022 är 384.04 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat 
förslag. (Index för 2021 var 346,44) 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-11-15 
Taxor Räddningstjänsten 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
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Ks § 304 Politisk inriktning för barn- och 
utbildningssektorn 2035 
Dnr KLK 2022/223 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta den politiska inriktningen för barn- och utbildningssektorn 2035. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01 att ärendet ska hanteras på dagens 
sammanträde. 
 
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.  
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• 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 
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. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-10-19 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-10-19  
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Barn- och utbildningsberedningen 
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Ks § 305 Riktlinjer för plats inom förskola  
pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun - revidering 
Dnr KLK 2021/296 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna reviderad riktlinje för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem i Eksjö kommun. 

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.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01 att återremittera ärendet för att göra en 
översyn kring bestämmelserna till barnomsorg vid sjukt syskon. 

Ny skrivning och 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 inte är på förskolan/pedagogisk omsorg på grund av 
sjukdom, erbjuds att komma till verksamheten under tiden för allmän 
förskola om de är symtomfria. Vid behov av utökad tid förs en dialog med 
personal och rektor. Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-11-10 
Beslut från kommunstyrelsen 2022-11-01 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef 2022-10-13 
Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förskolechef 
Grundskolechef 
Administratörer förskola/fritidshem 
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Ks § 306 Riktlinjer avgifter och taxor - sociala 
sektorn 
Dnr KLK 2022/244 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjer för avgifter och taxor för sociala sektorn.  

Ärendebeskrivning  
Inom ramen för uppdraget av en äldreomsorgsplan upprättades en handlingsplan 
med olika aktiviteter där översyn av avgiftsmodellen var en åtgärd.  

Under åren har beslut om avgifter tagits vid ett flertal olika tillfällen och det finns 
ett behov av att samla ihop detta i en gemensam riktlinje för avgifter och taxor. 
En sammanfattning över förändringar mot gällande beslut beskrivs nedan. Ett 
syfte har varit att göra det tydligare och enklare för invånarna att förstå vilken 
avgift de ska betala. En del i detta har varit att förändra modellen som en brukare 
betalar för hemtjänst där brukaren kommer att få betala för faktiskt utförd tid i 
stället för en beviljad schablontid. 

Riktlinjerna avser biståndsbedömda insatser där avgifter tas ut. Avgifter tas för 
bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen och för hemsjukvård som beviljats 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Riktlinjerna är tänkt att beskriva själva modellen som Eksjö kommun använder sig 
av. Utifrån detta är flera av avgifterna beskriva som en procentandel av 
exempelvis prisbasbeloppet för att riktlinjerna inte ska behöva uppdateras årligen 
med nya belopp i faktiska kronor. Flertalet avgifter styrs av maxtaxan som 
beslutas på nationell nivå och kopplas till prisbasbeloppet. Övriga avgifter har 
kommunen fri rätt att besluta över. I underlag för fastställande av riktlinjerna 
finns ett stöddokument för årets avgifter och taxor som redovisas av gul 
markering. 

Det finns behov av fortsatt bearbetning av styr- och stöddokument samt interna 
processer med nya verksamhetssystemet kopplat till avgifter. Detta för att på ett 
effektivare sätt säkerställa att den enskilde får korrekt faktura. 

Sammanfattande förändringar mot gällande beslut om avgifter och 
taxor 

• Hemtjänst – service och personlig omvårdnad: Brukare har betalat för en 
beviljad schablontid. Förändring blir att brukare kommer att betala för 
den faktiska utförda tiden ifrån hemtjänsten. Det sker inledningsvis ingen 
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prisjustering per timma. Socialnämnden har tidigare beslutat om en 
inriktning om utförd tid.  

• Hemsjukvårdsavgift för patienter som är inkluderade i palliativ vård 
undantas idag ifrån hemsjukvårdsavgifter. I förslag till nya riktlinjer är 
förslaget att patienter med palliativ vård ska betala hemsjukvårdsavgift. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse av Carola Walfridson, verksamhetsstrateg och Simon Lennermo, 
bitr ekonomichef, daterad 2022-11-11.  
Bilaga Riktlinje avgifter och taxor sociala sektorn  
Bilaga Stöddokument avgifter och taxor  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
T f funktionschef Individ- och familjeomsorg 
Funktionschef Vård och omsorg 
Socialt ansvarig socionom 
Avgiftshandläggare 
Sektorsekonom 
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Ks § 307 Äldreomsorg-särskilda boende 
Dnr KLK 2020/88 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna genomförandet av förstudie nytt särskilt boende. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen tog 2021-05-04 beslut om att bygga ett nytt särskilt boende. 
Det är inte beslutat om någon finansiering av nytt särskilt boende i någon 
budgetprocess ännu.  
 
Projektet leds av en styrgrupp som består av VD Eksjö kommunfastigheter AB, 
fastighetschef Eksjö kommunfastigheter AB, socialchef och funktionschef vård 
och omsorg. Projektgruppen leds av projektledare ifrån Eksjö kommunfastigheter 
AB och demenssamordnare sociala sektorn. Till arbetsgruppen finns 
representanter från verksamheten. Arbetsgruppen har gjort ett antal studiebesök 
på särskilda boenden i Sverige för att få inspiration till nytt särskilt boende i Eksjö.  
 
Hösten 2022 startar arbetet med förstudie för att ta fram skisser och underlag 
samt kostnader för byggnation och drift. Förstudien förväntas kosta cirka 1 – 1,5 
miljoner kronor. Kostnaden avser externa kostnader inklusive kostnader som inte 
ingår i Eksjö kommunfastigheters AB ordinarie budget. Vid byggnation av nytt 
särskilt boende kommer kostnaden för förstudien att ingå i den totala kostnaden 
för projektet och ingå i beräkningen vad den framtida hyreskostnaden för det 
särskilda boendet kommer att bli. Om en byggnation inte kommer att ske 
kommer Eksjö kommunfastigheter AB att debitera kostnaden för förstudien till 
sociala sektorn.   
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall, t f socialchef, och Simon Lennermo, bitr 
ekonomichef, 2022-11-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Socialberedningens beslut 2022-11-16  
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Bitr ekonomichef 
Demenssamordnare 
Funktionschef, vård och omsorg 
Projektledare Eksjö kommunfastigheter AB 
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Ks § 308 Måltidsavgifter 
Dnr KLK 2022/245 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna nivåhöjning av måltidsavgifter för matabonnemang inom särskilt 
boende med 700 kronor per månad och korttidsboende med 23 kronor per dygn 
från och med 2023-01-01, samt    
 
att godkänna nivåhöjning av måltidsavgifter för matdistribution och i restauranger 
med 10 procent enligt bifogat förslag från och med 2023-01-01. Pedagogiska 
måltider och helgpriser på restaurangerna exkluderas nivåhöjningen.    

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 om budget 2023-2024 
verksamhetsplan 2025. Kommunfullmäktige har fastställt driftramar för 
sektorerna. En åtgärd som ingår i budgeten för sociala sektorn är en nivåhöjning 
av måltidsavgifter. De nya avgiftsnivåerna behöver fastställas av 
kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att årliga indexuppräkningar av 
måltidsavgifter inom måltidsverksamheten ska ske.  En årlig uppräkning sker 
utifrån konsumentprisindex (KPI) för kommunanställd personal, externa gäster 
och för pedagogiska måltider varje år den 1 augusti. 

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
måltidsavgifterna inom sociala sektorn utöver den årliga indexjusteringen.  

Alla brukare som bor i särskilt boende betalar ett matabonnemang. Avgiften från 
och med 1 augusti 2022 är 3 839 kronor per månad. Åtgärd i budget 2023-2024 
verksamhetsplan 2025 innebär att det blir en nivåhöjning av matabonnemanget 
med 700 kronor från och med 1 januari 2023. Nytt pris från 1 januari kommer att 
vara 4 539 kronor. Brukare som bor på korttidsboende betalar 1/30 av 
matabonnemanget per dag. För brukare på korttidsboende höjs priset från 128 
kronor till 151 kronor. Nivåhöjningen motsvarar en prisjustering på cirka 18 
procent. Årliga indexjusteringar sker därefter enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut vilket innebär att matabonnemanget kommer att 
indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån den nya nivån på matabonnemanget. 

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
måltidsavgifterna för matdistribution och restauranger med 10 procent. Årliga 
indexjusteringar sker därefter enligt gällande kommunfullmäktigebeslut vilket 
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innebär att priserna för matdistribution och i restaurangerna kommer att 
indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån de nya nivåerna på priserna.  

Måltidsverksamheten inom sociala sektorn erbjuder också måltider/catering vid 
speciella tillfällen där det är lite extra jämfört med ordinarie luncher. Tillfällena är 
jultallrik, kräftskiva, vårtallrik, surströmmingsfest, paj inklusive tillbehör, kallt kött 
inklusive tillbehör, grötfest.  

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär en nivåhöjning av 
priserna med 10 procent. Årliga indexjusteringar sker därefter enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut vilket innebär att priserna kommer att indexjusteras 1 
augusti 2023 utifrån de nya nivåerna på priserna.  

Åtgärden i budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 innebär ingen nivåjustering 
av priser för pedagogiska måltider. Däremot sker nivåhöjning för övriga måltider 
på restaurangerna inom sociala sektorns regi. För att prisnivåerna ska 
synkroniseras i hela Eksjö kommun föreslås att även priserna för övriga måltider, 
men inte de pedagogiska, inom barn- och utbildningssektorn höjs med 
motsvarande nivå som priserna justeras inom sociala sektorn. Nivåhöjningen är 10 
procent och gäller från och med 1 januari 2023.  

Lunchpriser för enstaka luncher för personal är 65 kronor. Som beskrivet ovan 
betalar brukare 71 kronor för enstaka måltider. Anledningen till att priset är lägre 
för personal beror på att det inte ingår efterrätt för personal. Nytt pris för 
personal från och med 1 januari 2023 kommer att vara 71 kronor det vill säga 
samma procentuella ökning som det är för externa matgäster. Årliga 
indexjusteringar sker därefter enligt gällande kommunfullmäktigebeslut vilket 
innebär att priserna kommer att indexjusteras 1 augusti 2023 utifrån de nya 
nivåerna på priserna.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen, kommunledningskontoret, daterad 2022-11-09  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-27  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tf. socialchef 
Funktionschef vård och omsorg 
Biträdande ekonomichef 
Sektorsekonom sociala sektorn 
Måltidschef sociala sektorn 
Måltidsutvecklare  
Avgiftshandläggare 
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Ks § 309 Språkundervisning på betald arbetstid 
Dnr KLK 2022/249 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att besluta enligt alternativ 1 om 182 000 kr,  
 
att finansiering sker genom kommunstyrelsens pott för oförutsett, samt  
 
att nytt ställningstagande för eventuell start under hösten sker under maj 2023. 

Ärendebeskrivning  
Socialberedningen har gett sektorn i uppdrag att presentera projektbudget för 
språkundervisning på betald arbetstid för anställd personal inom vård och omsorg 
i Eksjö kommun.  

Skräddarsydd utbildning med fokus på vårdsvenska bedrivs i samverkan med 
Komvux, och kommer att vara förlagd på arbetsplatsen. I samråd med Vux i12 ser 
sektorn fördelar med att förlägga utbildningsinsatser 4 timmar per vecka per 
medarbetare. Det finns mervärde i att medarbetarna i hög utsträckning arbetar 
under tiden utbildningen sker, och under denna tid applicerar nyförvärvad 
kunskap inom vårdsvenska inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.   

Utbildningsinsatserna påbörjas i en mindre skala, för att sedermera efter 6 
månader göra en uppföljning och lämna förslag på om språkhöjande insatser ska 
implementeras bredare i verksamheten. Individuella kursplaner kommer att 
upprättas för medarbetare som erbjuds och vill genomgå skräddarsydd utbildning 
inom vårdsvenska. Utbildningarna kan påbörjas januari 2023 och sektorn gör 
bedömningen att en första utvärdering kan redovisas till socialnämnden efter en 
sexmånadersperiod. 

Förslag till alternativ 

Alternativ 1 
Starta i januari månad och för första halvåret 2023 skräddarsydd utbildning inom 
vårdsvenska för 8 personer. Utbildningsinsatser genomförs om 4 timmar per 
vecka och medarbetare, med utvärdering efter 6 månader. Kostnad under första 
halvåret 2023 blir 182 000 kronor. 

Alternativ 2 
Påbörja i januari månad och för första halvåret 2023 skräddarsydd utbildning 
inom vårdsvenska för 8 personer. Utbildningsinsatser om 4 timmar per vecka och 
medarbetare, utvärdering efter 6 månader. Därtill tillskapa ytterligare 3 
utbildningsgrupper med 8 personer per grupp under september till december 
månad. Totalt fyra utbildningsgrupper om totalt 32 personer. Kostnad för totalt 
32 personer, september till december månad blir 688 000 kronor. 
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Alternativ 3 

Starta skräddarsydd utbildning i januari för första halvåret 2023 inom vårdsvenska 
för 3 utbildningsgrupper med 8 personer per grupp med utvärdering efter 6 
månader, utbildningsinsatser om 4 timmar per vecka och medarbetare. Kostnad 
för första halvåret 2023 blir 545 000 kronor. 

Alternativ 4 
Påbörja skräddarsydd utbildning i januari månad för helåret 2023 inom 
vårdsvenska för 3 utbildningsgrupper med 8 personer per grupp med utvärdering 
efter 6 och 12 månader. Utbildningsinsatser om 4 timmar per vecka och 
medarbetare. Kostnad för helåret 2023 blir 925 000 kronor. 

Sektorn förordar att erhålla medel till alternativ 2 till en kostnad om 688 000 
kronor men finansiering inom sociala sektorns budgetram finns inte. 
 
Socialberedningen beslutade 2022-11-16 att förorda projektbudget för alternativ 2 
om 688 000 kronor, samt  att eftersom finansiering inom tilldelad budgetram för 
sektorn inte finns hänskjuts ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S), Markus Kyllenbeck (M) och Christer Ljung (L) att 
besluta enligt alternativ 1 om 182 000 kr, att finansiering sker genom 
kommunstyrelsens pott för oförutsett, samt att nytt ställningstagande för eventuell 
start under hösten sker under maj 2023. 
 
Efter avslutade överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på socialberedningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringsyrkanden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Eddie Andersson, funktionschef och Gustav Axelsson, 
verksamhetsutvecklare, vård och omsorg, sociala sektorn, 2022-11-03 
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
 
      

Utdrag:  
T f socialchef 
Funktionschef Vård och Omsorg 
Verksamhetsutvecklare Vård och Omsorg 
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Ks § 310 Utredningsförslag gällande 
skola/förskola/äldreomsorg i 
Mariannelund/Höreda/Ingatorp 
Dnr KLK 2022/221 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att besluta inriktning enligt alternativ C,  
 
att markprojektering påbörjas för att få ett underlag till februari månads 
sammanträde,  
 
att se över möjligheterna till flytt av befintliga hyresgäster på Bobinen,   
 
att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen, samt  
 
att ge barn- och utbildningssektorn i uppdrag att vid februari månads 
sammanträde redovisa de tillfälliga lösningarna för Höredaskolan.  

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

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

att antingen flytta en vårdavdelning till Bobinen eller minska antalet 
trygghetslägenheter 
 

Sammanfattning med tidsplan och kostnader 
 
Alternativ A 
• Förskola kvar på Bullerbyn. 
• Moduler kvar på Furulundsskolan. 
• Utbyggnation av kök och matsal  
• Förbindelsegång byggs mellan Furulundsskolans kök/matsal och 

Bullerbyn. 
• Ombyggnation av lokaler till fritidshem. 
• Nybyggnation av kök och matsal på Höredaskolan, ny förskoleavdelning i 

Höredaskolans nuvarande omklädningsrum och utökad förskolegård. 
• Bäst förutsättningar för Höredaskolan att lösa byggnation under pågående 

verksamhet. 
• Preliminär hyra 1,65 mnkr  

 
Alternativ B 
• Förskola flyttar till Bobinen. 
• Bullerbyn används till skollokaler. 
• Furulundsskolans moduler flyttas till Höredaskolan. 
• Ny förskoleavdelning i Höredaskolans nuvarande omklädningsrum och 

utökad förskolegård, sammanhängande låg- och mellanstadium. 
• Nytt kök på annan plats inom befintliga väggar med syfte att få till ett bra 

flöde vid entré och kunna ha köket igång under byggnation.  
• Preliminär hyra 2,14 mnkr 

 
Alternativ C 
• Förskola flyttar till Bobinen. 
• Bullerbyn används till skollokaler. 
• Furulundsskolans moduler flyttar till Höredaskolan. 
• Kök och matsal på Höredaskolan byggs om inom befintliga utrymmen 
• Ny förskoleavdelning i Höredaskolans lokaler. Omklädningsrum behålls 

på nuvarande plats.  
• Rekommenderas av vd och fastighetschef på Ekfab, löser behov och är 

mest ekonomiskt fördelaktigt utifrån koncernnivå. 
• Preliminär hyra 1,75 mnkr. 

 
Alternativ D 
• Förskola flyttar till Bobinen. 
• Bullerbyn används till skollokaler. 
• Furulundsskolans moduler flyttar till Höredaskolan. 
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• Kök och matsal på Höredaskolan behålls som idag. 
• Lokaler för förskola, och flytt av personalutrymmen närmare huvudentrén 

samt lösning på slöjdsalen fortfarande möjlig 
• Rekommenderas inte av vd och fastighetschef på Ekfab, löser inte 

Höredaskolans behov av åtgärder beträffande kök och matsal. 
• Preliminär hyra 1,48 mnkr. 

Alla förslag behöver riskbedömas och ytterligare förankras i verksamheten. De 
förslag som innehåller ombyggnation av Höredaskolan under pågående 
verksamhet behöver analyseras ytterligare utifrån de utmaningarna. Inget av 
förslagen löser det akuta behovet av lokaler för Höredaskolan till augusti 2023, 
förslag till lösning under läsåret 2023/2024 behöver diskuteras och förankras med 
grundskolechef, rektor och personal. 

Tidsplan 

Alla förslagen måste utföras i etapper och tiderna är beroende av att beslut tas i 
november-december 2022. Inget av förslagen löser behovet av lokaler på 
Höredaskolan till augusti 2023. 

 
• Förslag innehållande flytt av moduler 

Bobinen klart för inflytt januari 2024 
Bullerbyn ombyggd till skola klart juni 2024 
Moduler till Höreda klart augusti 2024 
Övrig ombyggnation Höreda klart till höstterminen 2025 

 
• Förslag att bygga om kök och matsal samt förbindelsegång 

Förbindelsegång och nytt fritids vid spegelsalen klart till augusti 2024 
Till- och ombyggnationer av Höreda skola och förskola klart december 
2024 
 

Av ovanstående alternativ på lösningar för de lokalbehov som skolan/förskolan 
har i Höreda och Mariannelund är det alternativ C som bäst löser de utmaningar 
som finns på lång sikt för verksamheterna.  

Barn- och utbildningssektorn och Ekfab är beroende av ett beslut vid dagens 
sammanträde för att kunna påbörja processen och att tillfälliga lösningar inte blir 
längre än nödvändigt.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och Bengt-Olov Södergren, 
skolchef 2022-11-14  
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Socialchef 
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Ks § 311 Norrtullskolans lokaler – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr KLK 2022/241 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-07. 
 

Ärendebeskrivning  
Vid tidigare sammanträden har barn- och utbildningssektorn tillsammans med 
Eksjö kommunfastigheter, Ekfab, redovisat Norrtullskolans behov av åtgärder, 
dessa finns att läsa i sin helhet i tidigare tjänsteskrivelser.  

Norrtullskolan är byggd 1955 med en arkitektur som speglar dåtidens standard 
och funktionalitet. Skolan är en gedigen byggnad med tegelfasad, kalkstenstrappor 
och klassrum i långa korridorer. Skolan har väldigt få grupprum och andra ytor 
som kan användas på ett flexibelt sätt i undervisningen kopplat till de behov som 
finns för att kunna bedriva modern pedagogik. Skolan behöver utökas för att 
ersätta de moduler som finns på skolan och för att ersätta fritidslokaler 
(”Dackehuset”). Även skolans kök och matsal behöver byggas till. 

Norrtullskolan är i stort behov av att åtgärdas för att anpassas till moderna krav på 
skolor avseende säkerhet och utbildning samt tillgodose en god arbetsmiljö för 
elever och personal. Skolan har stora behov av att förbättra tillgängligheten. Det 
finns två trapphus och en hiss (byggd 1997) samt flera halvtrappor som måste 
passeras för att komma till de olika våningsplanen.  

Skolan består av elva olika våningsplan och etager där det bedrivs undervisning 
och ytterligare fyra nivåer som används till annat på skolan. Flera klassrum och två 
fritidshemsavdelningar, delar av elevhälsan, musiksal och textilslöjdsal går endast 
att nå via trappor. 

Vid ombyggnationen av skolan behöver lokalerna även tillgodose en samlad 
elevhälsa, att skolan har en tydlig entré, fler grupprum, administrationslokaler med 
konferensrum samt arbetsplatser och personalrum med plats för skolans personal.   

Ekfab och barn- och utbildningssektorn har beskrivit olika förslag på lösningar 
som innefattar såväl nybyggnation som om- och tillbyggnation av skolan. Det har 
även presenterats jämförelser med andra kommuner och genomförts utredningar 
av tillgängligheten, myndighetskrav såsom byggnadsinventeringskrav, statuskrav, 
kulturhistoriska perspektivet samt kostnadsberäkningar av byggnationer och 
utemiljön. Genomförda utredningar visar att renovering och ombyggnation 
kostnadsmässigt ligger på nästan samma nivå som nybyggnation.  
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Vid nybyggnation kan nuvarande skola användas under byggtiden för att sedan 
rivas helt eller delvis och ge plats för skolgård och utemiljö. Med nybyggnation är 
livslängden för skolan betydligt längre och därför bedöms det vara det bästa 
alternativet. Den nya skolan planeras att byggas till delar i ett plan med placering 
på befintlig skolgård, men det krävs ytterligare utredningar kring placering och 
byggnadens utformning. 

Den nya skolan kommer att möta dagens krav på pedagogik, tillgänglighet, 
säkerhet, kök, matsalsmiljö och energiförbrukning i enlighet med de 
rekommendationer och riktlinjer som gäller. Inga medel för byggnation är avsatta i 
budget för 2023-2025. Kommande budgetprocesser med beslut från 
kommunfullmäktige fastställer därmed tid för genomförandet av byggnationen.  

Funktionsprogram för skollokaler beskriver de kvaliteter och egenskaper som ska 
uppnås i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i kommunens skollokaler. Programmet 
innehåller ofta styrande funktionskrav samt beskrivande och förtydligande råd att 
tänka på. Barn- och utbildningsberedningen har föreslagit kommunstyrelsen att 
besluta om en inriktning som beskriver ramarna vid framtagandet av ett 
funktionsprogram för utbildningsanläggningar. 

Sektorns förslag är att bygga en ny skola som möter upp dagens krav och behov 
såväl när det gäller tillgänglighet som fysiska och pedagogiska lärmiljöer som 
utrymmen anpassade för elever och personal. Förslaget är att den nya skolan ska 
vara klar för inflyttning 2026/2027. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) med bifall 
från Sebastian Hörlin (S) att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-02-07. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 
mot Markus Kyllenbecks (M) ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningen beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Pelle Mosskull, 
fastighetschef Eksjö Kommunfastigheter AB 2022-11-04,  
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-09-29 
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-11-09  
      

Utdrag:  
EKFAB 
Skolchef 
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Ks § 312 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
Alkohollagen 
Dnr KLK 2022/242 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att dokumentet ska justeras utifrån den politiska organisation som 
kommunfullmäktige beslutade om 2022-11-24. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), samt 
 
att taxan ska gälla från och med lagakraftvunnet beslut. 
  

Ärendebeskrivning  
Miljöenheten har identifierat behov av att ta fram en ny alkoholtaxa för prövning 
och tillsyn enligt Alkohollagen. Den nuvarande modellen anses föråldrad och 
otydlig. Ansvarig handläggare har även uttryckt att den är svår att arbeta med.   

Taxan har tagits fram av miljöchef och ansvarig handläggare i syfte att få en väl 
fungerande taxa kopplad både till tillsynsperiodisering och självkostnadsprincipen. 
Målet har varit att ta fram en taxa som är rättvis för näringsidkarna i samhället 
men även för oss som tillsynsmyndighet. Taxan ska vara väl förankrad till den 
mängd tillsyn vi har ambition att genomföra och vara väl avvägd i 
prövningsärenden. Avgifterna ska i hög nivå spegla den nedlagda 
handläggningstiden. Taxan är uppdelad i två delar, en del för prövning och en del 
för tillsyn.  

Delen för prövning är uppbyggd på schablontid (beräknad nedlagd tid) och 
därmed även en timkostnad för handläggningstiden. Fördelen med detta är att vi 
likt andra taxor kan indexuppräkna timkostnaden vid behov för att få en 
långsiktigt fungerande taxa utan frekvent behov av revideringar av avgifterna. 

Delen för tillsynsavgifterna är uppbyggd i två delar, en fast avgift samt en rörlig 
avgift. Den fasta avgiften är kopplad till moment i tillsynen som är lika för alla 
oavsett storlek och årsomsättning. Den rörliga avgiften är kopplad mot 
verksamhetens årsomsättning för försäljning av alkohol och baseras på föregående 
årets försäljning, vilken verksamhetsutövarna årligen rapporterar i form av en 
restaurangrapport. Det finns här flera olika nivåer som genererar olika 
tillsynsbehov, vilket i sin tur är kopplat till den tillsyn vi har ambition att utföra för 
de olika nivåerna. Den rörliga avgiften har också koppling mot en schablontid, 
och därmed baseras den på samma timkostnad som för prövningsavgifterna.  
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Eftersom den rörliga delen baseras på restaurangernas årsomsättning kan även 
intäkterna öka om restaurangernas omsättning ökar. Om försäljningen av alkohol 
ökar, ökar även behovet av tillsyn. Behovet av tillsyn är det som denna taxa helt 
och hållet bygger på. Avgiften ska i hög grad spegla behovet av tillsyn. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
dokumentet ska justeras utifrån den politiska organisation som 
kommunfullmäktige beslutade om 2022-11-24, samt  
 
att taxan ska gälla från och med lagakraftvunnet beslut. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkanden mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutsunderlag  
Samhällsberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddschef Fredrik Holmqvist, 2022-11-16 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), Eksjö kommun 
      

Utdrag:  
Miljöenheten 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 313 Översiktsplan Eksjö kommun 
Dnr KLK 2022/80 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta översiktsplan för Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun tar fram en ny kommunövergripande översiktsplan efter att den 
hittills gällande, från år 2013, förklarats inaktuell av kommunfullmäktige. En 
översiktsplan måste hållas aktuell, och minst vart fjärde år ska kommunen ta 
ställning till om den kan gälla ett tag till eller om den måste göras om.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till ny översiktsplan. Arbetet har pågått mellan maj 2021 och mars 
2022. Under sommaren och hösten år 2022 har samråd respektive granskning 
hållits. Arbetet har nått planprocessens sista steg, antagandet. 

”Översiktsplan Eksjö kommun år 2040” har varit utsänd för granskning mellan 
den 7 september till den 7 november 2022. Granskningsskedet innebär att 
tillgängliggöra det förslag som justerats efter samrådet. Det är det andra och sista 
tillfället att lämna synpunkter på förlaget. Under perioden har det inkommit totalt 
21 skrivelser. Majoriteten av dessa kommer från de obligatoriska 
remissinstanserna. Utifrån dessa har skrivelser från länsstyrelsen, Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU) och Trafikverket gett behov till justeringar av 
översiktsplanen. Vad som justerats framgår i punktlistan i början av 
granskningsutlåtandet. Länsstyrelsen har bedömt att LIS-områdena 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) för Mycklaflon respektive Rosjön inte 
uppfyller lagkravet för LIS enligt 7 kapitlet 18 e § Miljöbalken. Områdena ritas 
rött och beskrivs som inte förenliga enligt yttrandet. 

Synpunkter har inkommit från fem privatpersoner. Majoriteten innebär en 
motsättning mot det förslag till områden som särskilt utpekats som möjligt för 
vindkraftsverk. Dessa synpunkter har inte gått att tillgodose. 

Efter att förslaget till översiktsplan justerats enligt granskningsutlåtandet har 
produkten bedömts vara färdigställd. Genom kommunfullmäktiges antagande av 
översiktsplanen fastställs kommunens nya gällande översiktsplan. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedninges beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse från Johan Mood, planarkitekt 2022-11-08 
Granskningsutlåtande, 2022-11-16 
Översiktsplan Eksjö kommun år 2040, antagandehandling  
Hållbarhetsbedömning, Översiktsplan Eksjö kommun år 2040  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Planenheten 
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Ks § 314 Försäljning del av Kråkeberg 1:1 i 
kvarteret Hinken 
Dnr KLK 2022/234 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning för del av Kråkeberg 1:1 enligt köpekontrakt. 
 
Christer Ljung (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Emrahus har för avsikt att uppföra 6-8 lägenheter för LSS-boende som kommer 
att hyras av Astoria som är ett lokalt baserat vårdföretag.  

Näringslivsenheten och mät- och exploateringsenheten har träffat parterna och 
visat kvarteret Hinken som ligger i Lyckeberg utmed Gyesjögatan. Köpekontrakt 
för försäljning är framtaget gemensamt med köparen, för mer detaljerad 
information se bifogat köpekontrakt. 

Området är planlagt för bostäder och bedöms som lämpligt för avsedd 
byggnation. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ärendet ska 
återremitteras för vidare utredning. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot Christer 
Ljungs (L) återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets förslag till beslut 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse från Camilla Egerlid, näringslivschef och Ingvar Lundqvist, 
mät- och exploateringschef 2022-10-27 
Köpekontrakt för del av Kråkeberg 1:1, del av kvarteret Hinken 
Konceptbeskrivning Emrahus  
Infoblad Spira 221026 – Astorias verksamhet 
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Emrahus 
Samhällsbyggnadssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 315 Lekplatsåtgärder 2023 
Dnr KLK 2022/243 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att genomföra åtgärder enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning  
Under 2021 antogs en ”Lekplatsplan” för Eksjö kommuns allmänna lekplatser 
och strategier för dessa. Under 2023 avser samhällsbyggnadssektorn tillsammans 
med Eksjö Energi att genomföra åtgärder i linje med planen.  

I stora drag bygger lekplatsplanen på en total förbättring av kvalitén och utbudet 
på de lekplatser kommunen erbjuder på bekostnad av att det blir några färre. För 
att med nuvarande ekonomiska förutsättningar säkerställa kvalitén och säkerheten 
är genomförande av planens intentioner central.  

Utifrån det tillgängliga investeringsutrymmet under 2023 på cirka 400 000 kr 
föreslås följande större åtgärder: 

1. Lekplatsen vid Masugnsvägen i Bruzaholm läggs ner och ersätts med gräs. 
2. Lekplatsen vid Villagatan i Bruzaholm läggs ner och ersätts med gräs. 

Sittplatser och bord behålls. 
3. Lekplatsen vid Vävaregatan i Bruzaholm rustas upp med fler lekredskap, 

sittplatser och staket. 
4. Lekplasen vid Pilgatan i Eksjö läggs ner och ersätts gräs och eventuellt 

träd. 
Åtgärderna utgår från analyserna från lekplatsplanen som antogs 2021.  
I lekplatsplanen redovisas utförliga analyser och ställningstaganden. Utöver 
ovanstående åtgärder genomförs löpande driftåtgärder på samtliga lekplatser.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbygnadsberedningens beslut 2022-11-16 
Lekplatsplan, Antagen 2021-08-31 
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-11-11  
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Planenheten 
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Ks § 316 Byggnation på Lodjuret 4 
Dnr KLK 2022/248 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet inte längre är aktuellt då Infratek Sverige AB valt ett annat alternativ 
för etablering. 

Ärendebeskrivning  
Ärendet hanterades på Eksjö Stadshus AB 2022-11-22. Till dagens sammanträde 
har Infratek Sverige AB meddelat AB Eksjö Industribyggnader att de valt ett 
annat alternativ till etablering. 
 
AB Eksjö Industribyggnaders ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige 
2022-03-24. Av ägardirektivet framgår att bolaget ska vara ett komplement till det 
övriga lokalutbudet som finns i kommunen, och vara ett redskap för att samordna 
eller förmedla lokallösningar för näringslivet.  
 
Med anledning av sitt uppdrag, har bolaget fört dialog med Infratek Sverige AB 
om nya lokaler för ny etablering i Eksjö. Flera olika placeringar har erbjudits 
hyresgästen.  
 
Infratek Sverige AB önskar att AB Eksjö Industribyggnader bekostar uppförandet 
av ny byggnad med anslutande mark inom fastigheten Eksjö Lodjuret 4, cirka 
1200 kvadratmeter – kvm, LOA samt 11 500 kvm markyta.  
 
AB Eksjö Industribyggnader har erbjudit Infratek Sverige AB ett hyresavtal om  
1 700 000 kr per år i 4 år, med 3 års förlängning.  
 
Total budget för projektet är kalkylerad till 23 000 000 kr.  
Finansiering sker genom upptagande av nya lån hos Kommuninvest.  
Tidplan för projektet är satt till cirka 1 år och 4 månader. 
 
Infratek Sverige AB avser att utöka sin verksamhet i Eksjö genom att tillföra en 
ny utbildningsdel, som ska rymmas i de nya lokalerna. Man avser med detta att 
även utöka sin personalstyrka i Eksjö.  

Beslutsunderlag  
ESAB beslut 2022-11-22 
Skrivelse från Daniel Islann, vd AB Eksjö Industribyggnader 
AB Eksjö Industribyggnaders beslut 2022-11-15 
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Utdrag:  
AB Eksjö Industribyggnader 
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Ks § 317 Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 
Dnr KLK 2022/136 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 f § skyldighet att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. Rapporteringen 
ska ske en gång per kvartal. 

Enligt SoL 16 kap. 6 g § ska socialnämnden anmäla till IVO när nämnden har 
verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. 
Datum för verkställigheten ska då anges.  

Enligt 16 kap. 6 h § SoL ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd 
till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 

Socialnämnden har genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 f § skyldighet att rapportera till IVO gynnande beslut enligt 9 § LSS som 
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även 
avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Denna rapportering sker på individnivå. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 

Enligt 28 g § LSS ska Socialnämnden anmäla till IVO när nämnden har verkställt 
ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för 
verkställigheten ska då anges. 

Enligt 28 h § LSS ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till 
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 
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Rapporteringsperiod:  kvartal 3 2022  
Antal anmälda ej verkställda beslut under perioden: 12  
 
Äldreomsorgen Antal: 5   
 
Särskilt boende 

1. Beslutsdatum: 22-04-07/6 månader, anmäld till IVO q 2 
Orsak: Tackat nej till plats 3 gånger.  
Avslutsdatum: 22-10-10 

2. Beslutsdatum: 22-06-16/4 månader 
Orsak: Tackat nej till plats 2 gånger 
Avslutsdatum: 22-10-16 

3. Beslutsdatum: 22-06-28/4 månader 
Orsak: Tackat nej till plats  
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

4. Beslutsdatum: 22-07-11/3 månader 
Orsak: Tackat nej till plats  
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

5. Beslutsdatum: 22-07-14/3 månader 
Orsak: Tackat nej till plats 1 gång, tackat ja vid andra erbjudandet 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

6. Beslutsdatum: 22-07-25/3 månader  
Orsak: Tackat nej till plats  
Verkställighetsdatum: ej verkställt 
 

Individ- och familjeomsorgen Antal: 4  
 
Kontaktfamilj från q 2, antal: 1 

1. Beslutsdatum: 22-05-20/6 månader 
Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

Öppenvårdsresurs, antal 2 
2. Beslutsdatum: 22-02-09/8 månader 

Orsak: saknar resurser 
Verkställighetsdatum/avslutsdatum: 22-08-03 

3. Beslutsdatum: 22-06-09/3 månader 
Orsak: saknar resurser 
Verkställighetsdatum: 22-09-10 

Kontaktperson, antal 2 
4. Beslutsdatum: 22-07-08/3 månader 

Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

5. Beslutsdatum: 22-07-08/3 månader 
Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 
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LSS  Antal: 2 
Bostad för vuxna – servicebostad, antal 1 

1. Beslutsdatum: 22-07-14/3 månader 
Orsak: saknas boende 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

Kontaktperson, antal 1 
2. Beslutsdatum: 22-02-14/8 månader 

Orsak: rekryteringsproblem 
Verkställighetsdatum: ej verkställt 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-10-31.  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialt ansvarig socionom 
T f socialchef 
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Ks § 318 Anlägg en motionstrappa i 
Vattenledningsparken - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/140 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 att remittera redovisat medborgarförslag till 
tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till kommunfullmäktige, 
senast 2022-12-15. 

Jesse Karjalainen framför i medborgarförslag 2022-05-30 följande. 

Så kallade motionstrappor har blivit populära i Finland och byggs i raskande takt. 
Motionstrappor är en träningsform som också blir alltmer populär i andra kommuner 
runt om i Sverige. Förslaget är att även Eksjö ska bygga en motionstrappa i 
Vattenledningsparken för dem som vill träna och motionera på ett roligt och lätt sätt. 
Att spring eller gå uppför trappor är bra för hälsan, kondition och styrketräning.  

En motionstrappa i Vattenlednings parken skulle dra mer folk till området, men kan 
också komplettera eller användas av dem som besöker ishallen och simhallen. En 
motionstrappa kan användas året runt för inga pengar. 

En motionstrappa i parken skulle omfatta mellan 150–200 steg med räcken och 
pausområden emellan. Den kan användas av kommunens alla invånare, liksom av 
turister i alla åldrar. Parken som friluftsområde skulle förstärkas. Motionstrappor är 
ett komplement till löpning och promenader. 

Vattenledningsparken är en naturlig plats för motionstrappan tack vare dess lämplig 
höjd. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har utrett ärendet med ett bygga en motionstrappa i 
Vattenledningsparken. I utredningsskedet har även Stadsarkitekt förvaltare, samt 
samhällsbyggnadschef kontaktats. 

Att bygga en motionstrappa i Vattenledningsparken skulle ur flera aspekter vara bra. 
Folkhälsan, säkerheten, parken som just park, är några bra exempel.  
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Folkhälsa 

Vad gäller folkhälsan så är trappträning en väldigt bra träningsmetod, det är 
pulshöjande och samtidigt skonsamt om man tränar rätt. Just det faktum att man 
behöver flytta sin kropp framåt och uppåt gör att man inte behöver ha så hög fart för 
att få träningseffekt. Att tänka på är dock att man har rätt höjd och längd på stegen 
för att få ut den träningseffekt man vill åt. Man kan träna ung som gammal, tränad 
som otränad motionär som elit och alla kategorier skulle få fina effekter, givetvis 
förutsatt att man ger sig hän träningen. En hel del av våra idrottslag skulle kunna 
använda trappan i sin träning men även privata träningsgrupper.  

Säkerhet 

Ur säkerhetssynpunkt så är området idag relativt mörkt. Det har funnits tillfällen då 
det hänt en del incidenter, med anledning av att man inte ser vad som händer på 
vissa platser i parken och att man kan gömma sig i parken. Om en träningstrappa 
hade funnits och haft en bra placering skulle detta kanske göra att parken får mer 
genomströmning av folk samt att belysning vid trappan skulle kunna göra området 
ljusare och därmed känslan av en tryggare park. 

Parken som sådan 

Det är en anrik park med många år på nacken, den är ritad av trädgårdsdirektör 
Agathon Sundius. Parken är utformad efter en engelsk parkmodell och anlades 
troligen i samband med att man byggde det 38 meter höga vattentornet i parken. 
Bygget med tornet började redan 1896. I parken finns ett antal minnesstenar, 
dessutom finns en så kallad ”spösten” som troligen var fundament till tiden då det 
fortfarande fanns spöstraff.  

Parker i största allmänhet är något man behöver vara rädda om. Enligt riksdagens 
miljömål nr 15 vill man bland annat att det skall värnas om närhet till parker och 
naturområden. Det skall också värnas om det kulturell, historiska och arkitektoniska 
arvet i from av byggnader och bebyggelser samt platser och landskap med särskilda 
värden. Man har i ett beslut från 2003 bestämt att parken framgent skall vara allmän 
platsmark och planområdet ingår i riksintresse för kulturminnesvården för Eksjö 
centrum. Tar man detta i beaktning ser man att man måste hålla en viss standard och 
utformning för att nya konstruktioner skall passa in i denna anrika miljö.  

Det finns som ovan nämnt många aspekter som gör att fritidsavdelningen är mycket 
positiva att bygga en motionstrappa i Vattenledningsparken. Det finns dock också en 
hel del aspekter som talar emot att bygga en motionstrappa. Dels måste 
fritidsavdelningen tänka på det sista stycket ”parken som sådan” ovan. Utformningen 
av trappan bör följa parkens former och stil för att passa in i denna anrika miljö. För 
att kunna leva upp till detta krävs en egen utredning vilket också innebär att den blir 
kostsam innan den ens hamnat på ritbordet. Även om skötseln troligen är relativt lätt 
så blir det alltid en viss skötsel som måste beaktas. Fritidsavdelningen har också en 
hel del andra saker som i detta läge har högre prioritet.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår att medborgarförslaget avslås, då det i 
rådande ekonomiska förhållande inte är läge att bygga en motionstrappa i parken. 
Kommer dock ha kvar tanken på förslaget för att se hur möjligheterna ser ut när det 
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ekonomiska läget förbättrats. 
 
Till dagens sammanträde har ärendet kompletterats med en kostnadsberäkning. 
Ett ungefärligt pris hamnar på ca 190 000 - 200 000 kr exklusive moms. Då är det 
inte räknat med något markarbete utmed sidorna. Uppskattningsvis är denna kostnad  
cirka 850 kr/timmen med eventuellt material (jord, grus el dyl.). Schakt för trappan är 
med i den uppskattade summan. 

Beslutsunderlag  
Komplettering till kommunstyrelsen av Kim Forsman, fritidsutvecklare 2022-11-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-21 
Medborgarförslag från Jesse Karjalainen 
Tjänsteskrivelse från Kim Forsman fritidsutvecklare, 2022-11-11 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 319 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
SBS - Samverkansprotokoll 2022-10-27 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2022-10-20 
Skrivelse från Mats Klasson och Nifsarpsskolans personalklubb, ekonomisk 
förening 2022-11-09 
BUS samverkansprotokoll sekorsövergripande 2022-11-09 
Länsstyrelsens Inspektionsprotokoll 2022-10-14 
Verksamhetsredogörelse Överförmyndarverksamheten 2022 Höglandet 
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Ks § 320 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2022-11-15, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

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

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-11-15 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 321 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-16 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-11-16 
Socialnämndens protokoll 2022-11-16 
Socialberedningens protokoll 2022-11-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-16 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-11-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-11-16 
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Ks § 322 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Kommunfastigheter AB 2022-09-26, 2022-10-24   
Eksjöbostäder AB 2022-09-26, 2022-10-24   
Eksjö Energi AB 2022-10-25  
Eksjö Elnät AB 2022-10-25   
Eksjö Energi Elit AB 2022-10-25  
Skruven Fastighetsbolag AB, 2022-11-15  
MA Industrifastigheter AB, 2022-11-15  
AB Eksjö Industribyggnader, 2022-11-15 
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