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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-23

Sammanträde med Kommunstyrelsen 
Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på plats, övriga 
ledamöter, ersättare och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19. 

Plats och tid Digitalt möte via Teams från Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-18:10 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän

Övriga 

Annelie Hägg (C), ordförande § 55–61, 63–96 
Markus Kyllenbeck (M), ordförande § 62 
Sebastian Hörlin (S) 
Maria Havskog (C) 
Ulf Björlingson (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Bo Ljung (KD) 
Ulla Hägg (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S) §  

Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 
Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johansson (S) § 65-96 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 62 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Karin Eriksson (C) § 62 

Annelie Sjöberg (M) § 55-71, 73,75–76, 79 
Kjell Axell (S) 
Bo Bergvall (S) 
Johan Ragnarsson (V) § 86-96 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Lea Petersson (MP) 
Ingbritt Martinsson (C) § 81-96 
Rozita Hedqvist (S) 

Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 56-58, 62 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 73 
Catharina Tingvall, kanslichef § 73 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 65-71 
Sara Bergström, hållbarhetsstrateg § 68-71 
Marie Brask, näringslivschef § 79 

Dennis Samuelsson, VA-chef Eksjö Energi AB § 62
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Utses att justera Maria Havskog 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-03-04, kl. 12:00    Paragrafer 55-96 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ………………………………… Ordförande   …………………………………  
 Annelie Hägg                                            Markus Kyllenbeck (M) 
  
  
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Maria Havskog 
  

2



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-02-23 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-23 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-03-04 Datum då anslag  2021-03-26 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 55 Godkännande av föredragningslistan   

§ 56 Årsredovisning 2020 – förvaltningen 2021/20  

§ 57 Resultatutredning med förslag till avsättning till 
resultatutjämningsreserv samt återställande av tidigare års negativa 
balanskravsresultat 

2021/53  

§ 58 Bokslut 2020 - överföring av avvikelser i driftbudget och 
återstående anslag investeringsbudget 

2021/54  

§ 59 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - direktiv 2021/22  

§ 60 Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö kommun - yttrande 2020/271  

§ 61 Revisionens granskning  av Uppsiktsplikt och ägarstyrning - 
yttrande 

2020/313  

§ 62 VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott 2020/68  

§ 63 Ägardirektiv 2022 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, 
Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö 
Energi AB och Byggnadsfirma Stridh & Son AB 

2020/318  

§ 64 Direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämma 2021 2021/24  

§ 65 Förvärv av Nifsarp 1:30. 2021/16  

§ 66 Skrivelse från Mörterydnejdens   bygdeförening angående väg 892 - 
svar 

2021/33  

§ 67 Skrivelse angående hemställan  från Vägsamfälligheten 17140 
Eksjöholm - Sjöhaga 

2021/2  

§ 68 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för 
Jönköpingslän - remiss 

2020/325  

§ 69 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat - remiss 2020/301  

§ 70 Uppföljning av utsläpp av växthusgaser och energianvändning i 
Eksjö kommun 

2020/329  

§ 71 Grön handlingsplan 2021/28  

§ 72 Eksjö kommuns policy för ledning av hel- och delägda bolag - 
revidering 

2020/330  

§ 73 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 1 2020/210  

§ 74 Barn- och ungdomsrådet 2021/32  
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§ 75 Remiss av promemorian En utvecklad organisation för lokal  statlig 
service – slutredovisning (Ds 2020:29) 

2021/25  

§ 76 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning 

2021/18  

§ 77 Antalet anställda och sjukfrånvaro - information 2021/30  

§ 78 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - kommunledningskontoret 2021/35  

§ 79 Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete 2021/38  

§ 80 Nationella yrkesresan 2021/43  

§ 81 Äldreomsorg - särskilda boenden 2021/44  

§ 82 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - qvartal 4 2019/259  

§ 83 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från 
fysiska besök 

2020/322  

§ 84 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar 

2020/321  

§ 85 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Museum och 
Eksjö Tourist Center 

2020/262  

§ 86 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet -Cafe i12 2020/276  

§ 87 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 

2020/269  

§ 88 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - dagverksamhet 2020/130  

§ 89 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Öppen förskola 2020/265  

§ 90 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamhet -  upphörande 2020/131  

§ 91 Busskur skolbuss - medborgarförslag - fördelning 2020/317  

§ 92 Väghinder på Stockholmsvägen - medborgarförslag - fördelning 2021/1  

§ 93 Anmälningsärenden   

§ 94 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 95 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 96 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-02-23

 
  

Ks § 55 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Resultatutredning med förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv samt 
återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat, 
 
Bokslut 2020 - överföring av avvikelser i driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget
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Ks § 56 Årsredovisning 2020 – förvaltningen 
Dnr KLK 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera att beslut om årsredovisning för förvaltningen sker på 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 samt,  

att därefter godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning  
Drift 
Årets resultat för kommunen 2020 är 47,9 mnkr mot budgeterat resultat om 30 
mnkr.  

Orsaken till det goda resultatet är i huvudsak ökade statsbidrag som betalats ut till 
kommunen dels som pandemistöd men också ökade välfärdsmiljarder och andra 
ökade generella statsbidrag.  

Sektorernas och pensionskostnaderna har negativa budgetavvikelser om 15,9 
mnkr respektive 2,2 mnkr. 

Detta vägs upp av outlagda anslag om totalt 10,2 mnkr fördelade på  
kapitalkostnader(1,5 mnkr), personal (6,4 mnkr), oförutsett(0,9 mnkr), 
utveckling(0,2 mnkr), integration(0,1 mnkr) och projekt försörjningsstöd(1 mnkr). 

Löneökningarna för 2020 blev klara och utbetalades i november-december 
osäkerheten kring detta har gjort att utfallet för dessa medel avviker från 
prognoserna under året.  

Totalt avviker verksamhetens nettokostnader (sektorerna+pensioner, 
kapitalkostnader och outlagda medel under kommunstyrelsen) negativt med 7,8 
mnkr mot budget på 1 104,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent. 

Detta vägs upp av positivt utfall på nettot av skatteintäkter och utjämningsbidrag, 
skatteintäkterna blev lägre men kommunalekonomisk utjämning blev väsentligt 
högre än budgeterat. Finansnettot blev 0,3 mnkr bättre än budget. 

Skatteintäkterna blev 18,6 mnkr lägre än budget på grund av  

 12,8 mnkr är hänfört till nedskriven skatteunderlagsprognos på grund av 
den pågående pandemin,  

 4,5 mnkr är på grund av tidigare nedskrivning av 
skatteunderlagsprognosen (före pandemin)  

7



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 1,3 mnkr är på grund av färre invånare än budgeterat. 
 

Utjämningsbidrag blev 44 mnkr högre än budget, varav 

 3 mnkr är ökat statsbidrag från de under våren i riksdagen beslutade 
välfärdsmiljarderna (2,5 miljarder).  

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder) 
 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin 
 1,1 mnkr kompensation för minskade skatteintäkter pga 

periodiseringsfond 
 

Investeringar 
Att disponera för investeringar 2020 fanns fastställd budget från 
kommunfullmäktige med 34,4 mnkr samt tilläggsbudget från tidigare överskott 
med 23,0 mnkr, totalt 57,4 mnkr. Under året användes totalt 26,7 mnkr av 
sektorerna, återstår av budget 2021 är 30,8 mnkr.  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-02-10 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-02-10 
Socialberedningens beslut 2021-02-10 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-02-10 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Sociala sektorn 
Tillväxt- och utvecklingsektorn 
Kommunledningskontoret
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Ks § 57 Resultatutredning med förslag till 
avsättning till resultatutjämningsreserv samt 
återställande av tidigare års negativa 
balanskravsresultat 
Dnr KLK 2021/53 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att av balanskravsresultatet 2020 avsätta 3,9 mnkr till resultatutjämningsreserv, 

att notera att negativt balanskravsresultat från 2017 och 2018 är återställt inom 
lagstadgad tid genom positiva resultat 2019 och 2020.  

Ärendebeskrivning  
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR. Vid 
negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa 
underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 11 kap. 12 § KL.  

2013-2016 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av överskottet som 
överstiger 2 procent av skatteintäkter och bidrag och den totala avsättningen till 
resultatutjämningsreserven uppgår till 19,2 mnkr, vilket efter bokslut 2016 var 
maximal resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunfullmäktiges regler för 
god ekonomisk hushållning och motsvarade 2 procent av skatteintäkter och 
bidrag inklusive resultatutjämningsreserv. 

2017 och 2018 var balanskravsresultatet negativt och ingen avsättning kunde 
göras. Resultatutjämningsreserven kan inte nyttjas i bokslut 2017 eller 2018 för att 
minska behovet av återställande av resultatet då kriteriet för lågkonjunktur eller 
befolkningsminskning inte uppfylldes. 

2019 användes hela det positiva balanskravresultatet till återställande av tidigare 
års negativa balanskravsresultat och ingen avsättning till resultatutjämningsreserv 
skedde. 

Den av kommunfullmäktige fastställda planen för återställande av negativt 
balanskravsresultat från 2017 och 2018 var att resultatet skulle vara återställt i och 
med bokslut 2020. Detta har uppnåtts genom positiva resultat 2019 och 2020 
enligt följande: 
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Resultatutredningen 2020 är enligt följande i mnkr: 

 

Soliditeten per 2020-12-31 inklusive pensionsskuldsförpliktelser är för första året 
positiv, vilket innebär att resultat över 1 procent av skatter och bidrag kan avsättas 
till resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktiges regler för RUR innebär att 
RUR får vara maximalt vara 2 procent av skatter och bidrag, vilket är 23,1 mnkr 
2020 och innebär att maximalt 3,9 mnkr kan avsättas till RUR, vilket föreslås. 

1% av skatter och bidrag:  11,5 mnkr 

Resultat över 1% 36,1 mnkr 

Resultat till återställande -15,1 mnkr (täckande av tidigare års resultat) 

Återstår efter återställande  21,0 mnkr  

Möjlig avsättning till RUR  3,9 mnkr (med max 2% av skatter och bidrag i RUR)
                     

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-19 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2021-02-16 
Ekonomiskt underlag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige

Balanskravs-
resultat

Utfall 
2019

Utfall 
2020 Totalt 

Negativa resultat
från 2017 -26,3 23,2 3,1 26,3
från 2018 -12,0 0,0 12,0 12,0

Totalt att återställa -38,3 23,2 15,1 38,3
0 32,8

23,2 47,9
Resultat utöver återställande

Totalt resultat

2020 2019 2018
Årets resultat 47,9 23,2 -9,8
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring anläggningstillgångar -0,3 0,0 -2,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 47,7 23,2 -12,0
Medel till resultatutjämningsreserv -3,9 0,0 0,0
Balanskravsresultat 43,7 23,2 -12,0

Ackumulerad RUR -23,1 -19,2 -19,2
Max RUR (2% av skatteintäkter och bidrag) -23,1 -21,7 -20,7
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Ks § 58 Bokslut 2020 - överföring av avvikelser i 
driftbudget och återstående anslag 
investeringsbudget 
Dnr KLK 2021/54 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunfullmäktiges resultatfond tillföra 76 tkr, 

att till kommunstyrelsens resultatfond tillföra 258 tkr, 

att till kommunledningskontorets resultatfond tillföra 3 550 tkr, 

att till samhällsbyggnadssektorns resultatfond tillföra 3 983 tkr, 

att till barn- och utbildningssektorns resultatfond tillföra 4 165 tkr, 

att sociala sektorns resultatfond ska vara 0 tkr på grund av pågående pandemi, 

att tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond ska vara -358 tkr, 

att handlingsplan ska upprättas för hur tillväxt- och utvecklingssektorn ska uppnå 
budgetbalans, samt 

att 2021 tilläggsbudgetera 30 770 tkr av återstående investeringsbudget 2020 med 
fördelning enligt följande: 

Kommunledningskontoret  + 7 023 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn  + 10 180 tkr 

Barn- och ungdomssektorn  + 2 439 tkr  

Sociala sektorn   + 6 140 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn  + 4 988 tkr  

Ärendebeskrivning  
Årets resultat – drift 
Årets resultat för kommunen 2020 är 47,9 mnkr mot budgeterat resultat om 30 
mnkr.  
 
Orsaken till det goda resultatet är i huvudsak ökade statsbidrag som betalats ut till 
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kommunen dels som pandemistöd men också ökade välfärdsmiljarder och andra 
ökade generella statsbidrag.  

Sektorernas och pensionskostnaderna har negativa budgetavvikelser om 15,9 
mnkr respektive 2,2 mnkr. 

Detta vägs upp av outlagda anslag om totalt 10,2 mnkr fördelade på  
kapitalkostnader(1,5 mnkr), personal (6,4 mnkr), oförutsett(0,9 mnkr), 
utveckling(0,2 mnkr), integration(0,1 mnkr) och projekt försörjningsstöd(1 mnkr). 

Löneökningarna för 2020 blev klara och utbetalades i november-december 
osäkerheten kring detta har gjort att utfallet för dessa medel avviker från 
prognoserna under året.  

Totalt avviker verksamhetens nettokostnader (sektorerna+pensioner, 
kapitalkostnader och outlagda medel under kommunstyrelsen) negativt med 7,8 
mnkr mot budget på 1 104,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent. 

Detta vägs upp av positivt utfall på nettot av skatteintäkter och utjämningsbidrag, 
skatteintäkterna blev lägre men kommunalekonomisk utjämning blev väsentligt 
högre än budgeterat. Finansnettot blev 0,3 mnkr bättre än budget. 

Skatteintäkterna blev 18,6 mnkr lägre än budget på grund av  

 12,8 mnkr är hänfört till nedskriven skatteunderlagsprognos på grund av 
den pågående pandemin,  

 4,5 mnkr är på grund av tidigare nedskrivning av 
skatteunderlagsprognosen (före pandemin)  

 1,3 mnkr är på grund av färre invånare än budgeterat. 
 

Utjämningsbidrag blev 44 mnkr högre än budget, varav 

 3 mnkr är ökat statsbidrag från de under våren i riksdagen beslutade 
välfärdsmiljarderna (2,5 miljarder).  

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder) 
 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin 
 1,1 mnkr kompensation för minskade skatteintäkter pga 

periodiseringsfond 
 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 18/5 

 
 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande 
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 

kostnadsutjämningssystem) 
 1 mnkr bättre utfall i LSS-utjämning och fastighetsavgift 
 -3,7 mnkr i sämre utfall i inkomstutjämning och regleringspost  
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Överföring till resultatfond 
Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna redovisa den avvikelse som 
begärs överförd till resultatfond i underlag till bokslutsberedningen i februari. 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen upprättar förslag till överföring till 
bokslutsberedningen som föreslår kommunfullmäktige beslut om överföring. 
Kommunfullmäktige beslutar om överföring. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag utgår strikt från de regler som 
kommunfullmäktige beslutat:  

 Huvudregeln är att över- och underskott förs över till resultatfond  
 Undantag ska särskilt beakta underskott där den budgetram som 

kommunfullmäktige beslutat om för kommande år innehåller tillskjutna 
medel för förändrade förutsättningar 

 Överskott i resultatfond får maximalt uppgå till 5 procent av 
bruttobudgeten för bokslutsåret. Samhällsbyggnadssektorns resultatfond 
får överskrida den maximala gränsen för resultatfonden motsvarande 
skogens ackumulerade överskott från 2016. 

 
Utöver ovanstående kan kommunfullmäktige besluta om andra undantag för 
överföring, i förslaget från ekonomi- och upphandlingsavdelningen är endast 
andra undantag föreslagna för merkostnader på grund av pandemin. När det gäller 
undantag för underskott där medel tillskjutits till budget 2021 har ordinarie 
budgetprocess beaktats och inte eventuell tilläggsbudget som diskuteras för 2021 
då denna inte är beslutad om än. 

För revisionen lämnas inget förslag till resultathantering utan detta behandlas av 
kommunfullmäktiges presidie. 

Skrivelser från sektorerna bifogas med motivering till resultatöverföring, nedan 
sammanfattas dessa och ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag 
redovisas. 

Kommunfullmäktige 

Budgetöverskott: 139 tkr 

Inget förslag från verksamheten. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår med hänvisning till KF:s regler 
1.4, maximal resultatfond 5 procent av bruttobudget: 

Att till kommunfullmäktiges resultatfond tillföra 76 tkr, vilket motsvarar maximal 
resultatfond 

Kommunstyrelsen inklusive beredningar och nämnder 

Budgetöverskott: 258 tkr 

Inget förslag från verksamheten. 
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Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår enligt huvudregeln 1.2 att 
överskott förs till resultatfond: 

Att till kommunstyrelsens resultatfond tillföra 258 tkr. 

Kommunledningskontoret 

Budgetöverskott: 3 719 tkr 

Kommunledningskontoret föreslår att resultatet som förs över till resultatfond 
minskas med 169 tkr då kommunledningskontoret maximalt får ha 3 550 tkr i sin 
resultatfond (5 procent av bruttobudgeten) 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår detsamma med hänvisning till 
KF:s regler 1.4, maximal resultatfond 5 procent av bruttobudget: 

Att till kommunledningskontorets resultatfond tillföra 3 550 tkr. 

Samhällsbyggnadssektorn 

Budgetöverskott: 296 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att skogens ackumulerade resultatfond från 
tidigare år om totalt 3 687 ska följa med till kommande resultatfond samt att årets 
resultat förs till resultatfond, totalt 3 983 tkr. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår detsamma med hänvisning till 
1.4 att skogens ackumulerade överskott från 2016 ska utgöra undantag: 

Att till samhällsbyggnadssektorns resultatfond tillföra 3 983 tkr. 

Barn- och utbildningssektorn 

Budgetunderskott: -10 541 tkr 

Barn- och utbildningssektorn föreslår att kostnader om 17 599 skrivs av och inte 
belastar resultatfonden som då ska tillföras 7 058 tkr.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att kostnader om 14 706 skrivs 
av och inte belastar resultatfonden som då ska tillföras 4 165 tkr. 

Av de kostnader som föreslås inte belasta resultatfonden motiveras följande med 
KF:s regler för resultatfond: 

1.3 Beslut att tillföra resurser i nästa års budget 8 644 tkr (interkommunal 
ersättning gymnasiet, hyra förskolan Äventyret samt skolskjuts) 

1.6 Övergångsregler bokslut 2020, 5 886 tkr, poster som skulle ha kostnadsförts 
före 2020 och därmed skrivits ned med resultatfonderna inför 2020. 

Undantag pga covid, 176 tkr, tillfällig avgiftslättnad inom förskolan 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Att till barn- och utbildningssektorns resultatfond tillföra 4 165 tkr. 

Sociala sektorn 

Budgetunderskott: -11 429 tkr 

Sociala sektorn föreslår att kostnader om 23 459 skrivs av och inte belastar 
resultatfonden som då ska tillföras 12 030 tkr.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att kostnader på grund av 
merkostnader för covid om 2 839 skrivs av och inte belastar resultatfonden som 
då ska tillföras -8 590 tkr. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår: 

Att till sociala sektorns resultatfond tillföra -8 590 tkr. 

Att om återbetalning av merkostnader för pandemin 2020 sker 2021 ska reglering 
av resultatfonden ske i bokslut 2021. 

Att handlingsplan för hur sektorn ska uppnå budgetbalans ska upprättas. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Budgetunderskott: -2 081 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår att totalt 1 737 tkr ska skrivas av och till 
resultatfond föra -344 tkr därav  

- att kostnader om 1 500 tkr för underskott för lokaler på Campus I12 
skrivs av då 1 723 tkr tillförts i budget 2021  

- att Tattoo inte ska omfattas av nya RF-reglerna utan behålla sin interna 
resultatfond om 237 tkr 

 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att totalt 1 723 tkr ska skrivas av 
och till resultatfond föra -358 tkr därav: 

- att kostnader om 1 500 tkr för underskott för lokaler på Campus I12 
skrivs av då 1 723 tkr tillförts i budget 2021 med hänvisning till 1.3 
resurser som tillförts i kommande budget.  
 

- Avseende Tattoo föreslår ekonomi- och upphandlingsavdelningen att 
resultatfonden för den verksamheten inte ska ses separat utan ingå i 
sektorns totala resultatfond och omfattas av samma regler. Däremot 
föreslår ekonomi och upphandlingsavdelningen att årets underskott om 
223 tkr för Tattoo täcks med hänvisning till undantag för underskott på 
grund av pandemin.  
 

Totalt föreslår Ekonomi och upphandlingsavdelningen: 

Att till tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond tillföra -358 tkr. 
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Att handlingsplan ska upprättas för hur tillväxt- och utvecklingssektorn ska uppnå 
budgetbalans. 
 
Årets resultat – investering 
Att disponera för investeringar 2020 fanns fastställd budget från 
kommunfullmäktige med 34,4 mnkr samt tilläggsbudget från tidigare överskott 
med 23,0 mnkr, totalt 57,4 mnkr. Under året användes totalt 26,7 mnkr av 
sektorerna, återstår av budget 2021 är 30,8 mnkr.  

Samtliga sektorer begär överföring till 2021 av kvarvarande budgetanslag då 
behovet av kvarstår men inte kunnat eller hunnit genomföras under 2020.  

Ekonomiavdelningens förslag: 

att 2021 tilläggsbudgetera 30 770 tkr av återstående investeringsbudget 2020 med 
fördelning enligt följande: 

Kommunledningskontoret  + 7 023 tkr 

Samhällsbyggnadssektorn  + 10 180 tkr 

Barn- och ungdomssektorn  + 2 439 tkr  

Sociala sektorn   + 6 140 tkr 

Tillväxt- och utvecklingssektorn  + 4 988 tkr  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-19 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2021-02-16 
Ekonomiskt underlag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 59 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - 
direktiv 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att i samband med budgetarbetet för 2022 göra en översyn av investeringsbudget 
och dess regelverk. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta direktiv för budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024. 

Christer Ljung (L) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Inledning 
Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget 
och verksamhetsplan 2022-2024 vad gäller verksamhet och finansiella mål. 
Direktivet utgår från kommunens vision och kommunprogrammet som antagits 
av fullmäktige. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års 
perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen och målen i 
kommunprogrammet. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision 
och kommunprogram har varit omvärldsanalys som behandlades av fullmäktige i 
2019-12-12 och kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2021-01-21. 

Politisk viljeinriktning 2022-2024 
Vi ska arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för 
människor och företag. De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska 
förstärkas. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur 
miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning 
och möjlighet till en stimulerande fritid. 

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i 
framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför 
präglas av långsiktighet. 

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i 
dagsläget: 

 Ekonomi i balans 
 Integration 
 Bostäder 
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 Digitalisering 
 Kompetensförsörjning 

 
Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en 
framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med 
valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter 
krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor. 

En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst 
genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och 
evenemangsorter. 

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För 
att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer 
samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning 
och breddning av samarbetet med såväl höglandskommunerna som regionen. För 
att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden 
ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna. 

Prioriterade mål 
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 

 Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, 
jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla 
kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid. 

 Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: 
ekonomi i balans, integration, bostäder, digitalisering och 
kompetensförsörjning, prioritera följande: 

- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 
stämma överens med tilldelad budgetram 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
 

- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
 

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 

 
Finansiella mål 
- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 

planperioden. 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av 
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skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska 
tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2010 vara i snitt 
minst 1,8 procent. 

 
- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom 

ska investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara 
självfinansierade. 
 

- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr 
årligen avsättas 2022-2024. 
 

- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå 
till 65 procent som långsiktigt mål. 
  

- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå 
till 40 procent som långsiktigt mål 

 

Uppdrag 
Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de 
ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna 
och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av 
kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner 
redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras. 

I underlaget till budget ska särskilt beaktas påverkan och risker för påverkan 
på verksamheter och det ekonomiska läget både på kort och lång sikt med 
anledning av den pågående pandemin (covid-19). 

Sektorernas ramar för 2022 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2020. 
Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för 
sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i 
underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och 
förslag till hur detta ska hanteras. 

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska 
underlaget vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före 
budgetåret. Sektorernas ramar för 2023 ska alltså kunna fastställs av 
kommunfullmäktige i oktober 2021. 
 

 

 

 

 

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Ulf Björlingson (M) med bifall 
från Ulf Svensson (SD) och Sebastian Hörlin (S) att i samband med 
budgetarbetet för 2022 göra en översyn av investeringsbudget och dess regelverk. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Ulf Björlingson (M) med fleras tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Skrivelse från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 60 Granskning av delårsrapport 2020 Eksjö 
kommun - yttrande 
Dnr KLK 2020/271 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta yttrandet och anmäla det till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Revisorernas bedömning i revisionsskrivelse daterad 2020-11-05 är av remitterad 
till kommunstyrelsen med återrapport till fullmäktige senast 2021-03-18 (KF § 205 
2020).   

I revisionsskrivelsen framgår följande  

”Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  
 
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med fullmäktiges 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra mål nås delvis och ett av målen nås 
inte.” 
 
Kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens skrivelse: 

Finansiella mål 
Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att prognostiserat helårsresultat i 
delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har högt ställda mål inom flera områden och alla uppnås inte 
fullt ut. Av kommunfullmäktiges fyra effektmål uppnås delvis tre och ett uppnås 
inte. Inom de delar där effektmålen inte uppnås helt har verksamheterna arbetat 
för att öka måluppfyllnaden. För att skapa förutsättningar för att förbättra 
resultatet har kommunstyrelsens presidie under hösten hållit resultatdialoger med 
nämndspresidierna.  
 
Effektmålet attraktivitet uppnåddes inte och resultatet för en där ingående 
indikator är ”Attityd till att bo i kommunen” som utmärkte sig i delårsrapporten. 
Kommunstyrelsen gav därför i uppdrag 2020-10-20 §248 till förvaltningen att 
redovisa en analys av parametrarna för indikatorn ”Attityd till att bo i 
kommunen”. Vid redovisning av den analysen gav kommunstyrelsen 
förvaltningen i uppdrag 2020-11-30 § 265 att göra en fördjupad analys av 
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områdena arbetsmarknad och kultur och fritid för att ta fram målsättning med 
åtgärder för förbättring.  
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Revisionsskrivelse Delårsrapport 2020 
Revisionens granskning av Delårsrapport 2020 Eksjö kommun  
Delårsrapport 2020 
Kommunstyrelsens yttrande 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen
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Ks § 61 Revisionens granskning av uppsiktsplikt 
och ägarstyrning - yttrande 
Dnr KLK 2020/313 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta svaret som sitt eget, samt 

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunstyrelsens arbete med uppsiktsplikt och 
ägarstyrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Av genomförd 
granskning framgår att den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens 
ägarstyrning och uppsikt över de helägda och delägda bolagens verksamheter är 
lagenlig och har goda förutsättningar att bli ändamålsenlig utifrån den nya 
styrmodell som gäller för innevarande verksamhetsår (2020). Det är dock för 
tidigt att kunna bedöma ändamålsenligheten då ännu ingen uppföljning gjorts. 

Revisorerna i Eksjö kommun och Komredo har utifrån granskningen givit 
kommunen ett antal rekommendationer.  

Rekommendationer med svar 
 ”Vi rekommenderar att den parlamentariska beredningen som nu är tillsatt ser över 

kommunens organisation i syfte att föreslå en tydligare och mer renodlad 
organisationsmodell.”  

Hur kommunen kommer att organisera sitt politiska arbete bereds i en 
parlamentarisk beredning som påbörjade sitt arbete december 2020 och väntas 
lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige första kvartalet 2022. Sedan beslutar 
kommunfullmäktige om kommunens politiska organisation.  

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger en stående punkt på 
sammanträdesdagordningen för hel- och delägda bolag.” 

 
Kommunstyrelsen har en stående punkt ”Eksjö kommuns bolagsprotokoll”. 

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen årligen tillställer respektive bolag en 
skrivelse där ändamålsparagrafen i ägardirektiven punktas upp och där bolagen 
lämnar en skriftlig redogörelse på respektive punkt.” 
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I förslaget till ägardirektiven för 2022 som behandlas i kommunfullmäktige 2022-
03-18 finns en stående dagordning för ägarsamråden där denna punkt är med på 
vårens ägarsamråd. 

 ”Vi rekommenderar att samtliga företag, där kommunen har ett betydande ägande, 
redovisas i kommunens och bolagens årsredovisningar.” 

 

En översyn kommer att ske över vilka företag där ägande finns som redovisas i 
kommunens och bolagens årsredovisningar för att säkerställa att de där det finns 
ett betydande ägande redovisas. 

 Vi rekommenderar att ägardirektivens koppling till den nya styrmodellen tydliggörs.  
 

Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag 
som är antagen av kommunfullmäktige 2014-03-27 § 39 kommer att revideras 
första eller andra kvartalet 2021 och då kommer kopplingen bli tydligare. 

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen i sin årsredovisning redovisar sitt årliga 
beslut om den verksamhet som respektive bolag har bedrivit under föregående 
kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna eller utifrån syftet med ägandet utifrån avtal.” 

 

Kommunstyrelsens beslutet om bolagens verksamhet varit förenliga med det 
kommunala ändamålet kommer att redovisas i kommunens årsredovisning.  

 ”Vi rekommenderar att kommunstyrelsen för de delägda bolagen aktualiserar frågan 
om gemensamma ägardirektiv/aktieägaravtal med övriga delägare.”  

 

Diskussioner sker med övriga ägare på ägarsamråden.    

 Vi rekommenderar också att kommunstyrelsen löpande gör avstämningar av att de av 
kommunen utsedda representanter i bolagen överensstämmer med bolagsverkets 
uppgifter.  

Förvaltningen kommer få ett uppdrag att skapa en rutin för att ha kontroll på att 
det är rätt uppgifter. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar del av SKR:s uppdaterade principer för 
ägarstyrning och vidtar de åtgärder som rekommenderas och är tillämpliga.  

 

Kommunstyrelsen kommer att ta del av detta och vidta de åtgärder som 
rekommenderas och är tillämpliga. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15  
Revisionsskrivelse Granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning  
Granskningsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning  
Svar revisionens granskning av uppsiktsplikt 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen
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Ks § 62 VA Ingarp – villkorat aktieägartillskott 
Dnr KLK 2020/68 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till Eksjö Stadshus AB erlägga ett villkorat aktieägartillskott med 3 000 000 kr 
från kommunens eget kapital för finansiering av Eksjö Energi AB:s övertagande 
av VA-anläggning i Ingarp. 

Annelie Hägg (C), Ingbritt Martinson (C) och Karin Eriksson (C) deltar inte 
i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning  
Ingarp har idag inget kommunalt vatten. De vatten som är i egna brunnar i 
bygden är av dålig kvalitet. Området är dock inte det som länsstyrelsen pekat ut 
som viktigast att åtgärda i kommunen och därför är det inte med i planen den 
närmaste tiden. Man har därför gått samman i bygden i en ekonomisk förening för 
att bygga en egen VA-anläggning. Man har gjort förprojektering, anlitat 
entreprenörer och gjort kalkyler, ca 25 mnkr kommer anläggningen att kosta i 
investering. Anslutningsavgiften blir ca 300 tkr per fastighet att jämföra med de 
som ansluts till kommunalt VA som är ca 186 tkr. 
 
Till/från Ingarpsbygdens VA-anläggning kommer Eksjö Energi AB att bygga en 
överföringsledning, en lösning som kommunstyrelsen tillstyrkt  
(KS § 292 2014-11-04).  
 
Önskemål finns att Eksjö Energi AB övertar anläggningen och driften genom att 
den ekonomiska föreningen skänker anläggningen till Eksjö Energi AB. I 
samband med detta behöver Eksjö Energi AB investera i ny utrustning till 
anläggningen för 3 mnkr. Därmed sänks också anslutningsavgiften per fastighet i 
den ekonomiska föreningen. För att finansiera investeringen föreslås ett villkorat 
aktieägartillskott till Eksjö Energi AB från kommunen om 3,0 mnkr. 
 
Under ledningsutskottets sammanträde 2021-02-09 beslutades att till dagens 
sammanträde komplettera med ytterligare uppgifter kring de juridiska 
förutsättningarna samt vilken påverkan förslaget har för VA-kollektivet på kort 
och lång sikt. 
Efter avstämning med chefsjurist Jönköpings kommun och KPMG:s revisor har 
det inte framkommit något juridiskt hinder för det upplägg som föreslår. Även 
SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) jurister har konsulterats i ärendet.  

26



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Komplettering gällande VA-kollektivet på kort sikt enligt nedan.  
VA-kollektivet kommer få ca: 115 stycken nya kunder inom några års sikt med 
Havraviken inräknad, detta innebär en ökad intäkt för VA-kollektivet om ca: 
600.000-700.000kr/år i fasta och rörliga kostnader.  
 
Projektet har möjliggjorts med den insats som Ingarpsbygdens 
samfällighetsförening gjort, aktieägartillskottet och de reinvesteringsbehov som 
finns i Höreda. Aktieägartillskottet kommer att användas för att finansiera 
villapumpstationerna som erfordras till varje fastighet som ansluter sig. Eksjö 
Energi kommer leverera och driftsätta dessa åt de nya va-abonnenterna. Detta är 
en bra lösning för både Ingarpsgruppen och VA-kollektivet då det innebär en 
ökad kontroll på installationerna och det detta minskar framtida driftstörningar.  
 
De undermåliga enskilda avloppen i Ingarpsbygden kommer också att försvinna 
och det blir en bättre lösning för miljö och hälsa. Man löser även vattenfrågan för 
bygden. 
 
Komplettering gällande VA-kollektivet på lång sikt enligt nedan. 
Framtida anslutningar på det utbyggda ledningsnätet och anslutningsavgifter 
tillfaller VA-kollektivet. Anslutningsavgiften för två ledningar år 2021,  
185.700 kr ink. moms för vatten och spillvatten.  
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors och kommundirektör  
Tord du Rietz 
Inkommen skrivelse från Ingarpsbygden VA-situation 
Avsiktsförklaring 2020-10-28  
Kommentar från SKRs jurist Olof Moberg 
Komplettering med kommentar från Jönköpings jurist och KPMGs revisor 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Energi AB 
Ingarpsbygden
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 63 Ägardirektiv 2022 för Eksjö Stadshus AB, 
Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, 
AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB  
Dnr KLK 2020/318 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa ändringar i ägardirektiv 2022 för Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder 
AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, och Eksjö 
Energi AB. 

Ärendebeskrivning  
Ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen ska årligen fastställas vid 
bolagsstämman. Direktiv med eventuella förändringar redovisas av ägarens 
ombud vid årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige kommer 2021-02-25 fastställa vilka förändringar som 
bolagsstämman ska besluta om. Ägardirektiven föreläggs respektive bolag på 
årsstämman 2021-03-23. 
 
Följande revideringar föreslås efter en dialog som fördes vid Eksjö Stadshus AB:s 
sammanträde 2020-11-24: 

 Under Målsättning har det lagts till att alla bolag ska arbeta för utbyggnad 
av laddinfrastruktur 

 Avkastningskraven för 2021 har kopierats till 2022 
 Innehåll under punkten Information och ägarsamråd har lagts till  
 Texten för ”Taxa för utlämning av allmän handling” har justerats. 

Under styrelsens överläggning framförs följande synpunkter;  

 Bolagen ska ta ett socialt ansvar genom att erbjuda praktik och 
arbetstillfällen för dem som är i behov av försörjningsstöd.  

 Rubriken Kommunens och Eksjö Stadshus AB:s ledningsfunktion ändras 
till Kommunstyrelsens ledningsfunktion och att innehållet skrivs om så att 
det beskriver kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 Rubriksättningen i punkten Bolagens ändamål bör ses över. 
 En skrivning om att ta vara på stadens historiska bebyggelse borde läggas 

till.  
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att i 
Eksjöbostäder ägardirektiv under punkt 6 göra ett tillägg till ”vid nyproduktion 
och renovering ska övervägande om användning av träprodukter göras, samt 
särskild hänsyn tas till stadens historiska byggnadsmiljö”. 

Ulla Hägg (S) yrkar avslag på Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsen 
godkännande först proposition på Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-01-12 
Tjänsteskrivelse från Vd Tord du Rietz 2021-01-05 
Ägardirektiv för  
Eksjöbostäder AB 
Eksjö Kommunfastigheter AB 
AB Eksjö Industribyggnader 
Eksjö Energi AB 
Eksjö Stadshus AB 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 64 Direktiv till ombud vid ordinarie 
bolagsstämma 2021 
Dnr KLK 2021/24 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att i direktiven för Byggnadsfirman Stridh och Son AB och AB Eksjö 
Industribyggnader lägga till Karin Eriksson (C) som ersättare till ombud till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023, samt 
 
att godkänna direktiv som kompletteras med beslut fattade av 
kommunfullmäktige 2021-02-25 och 2021-03-18, för respektive bolag att 
redovisas vid ordinarie bolagsstämma 2021. 

Ärendebeskrivning  
Förslag till direktiv för ombud för helägda bolag har sammanställts utifrån beslut 
fattade i kommunfullmäktige sedan föregående årsstämma.  
 
De helägda bolagen är Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö 
Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö Energi AB och 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 
 
Redovisade direktiv kommer att kompletteras med beslut fattade av 
kommunfullmäktige från dagens datum fram till årsstämma. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att i 
direktiven för Byggnadsfirman Stridh och Son AB och AB Eksjö 
Industribyggnader lägga till Karin Eriksson (C) som ersättare till ombud till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023, 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-02-029 
Direktiv till ombud 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 65 Förvärv av Nifsarp 1:30. 
Dnr KLK 2021/16 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köp av fastigheten Nifsarp 1:30 i enlighet med förslag till 
köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Nifsarp 1:30 ägs sedan 2016 av Eksjö Fordonsutbildning och ligger 
vid Nifsarpsvägen med adressen Kvarnarp Vägverket 1, se karta bilaga 1 och 
bilaga 3 fastighetsregisterutdrag. Vägverket/Svevia har tidigare bedrivit 
verksamhet på fastigheten. Fastigheten omfattar flera byggnader och lokalyta för 
kontor, lager och garage som till stora delar är uthyrt. Fastighetsytan är totalt 
27 117 m2, fastigheten beskrivs mer utförligt i värdeutlåtande, se bilaga 2.  

Värdeutlåtandet ligger till grund för överenskommen köpeskilling mellan parterna 
i enlighet med köpekontrakt, se bilaga. Fastigheten ligger utanför planlagt område, 
direkt intill nyligen laga kraftvunnen detaljplan för Trädgårdsstaden enligt beslut 
2019-11-21 (Kf § 435). Efter diskussioner i kommunkoncernen har det bedömts 
lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att på bästa sätt långsiktigt ta 
ställning till hur området ska utvecklas i framtiden. Skälen är huvudsakligen 
fastighetens strategiska läge i anslutning till Trädgårdsstaden för att säkra 
rådigheten och framtida utveckling av fastigheten. Fastigheten kan enligt 
nuvarande bedömning delvis nyttjas för utveckling av bostäder eller andra 
lämpliga verksamheter men bör utredas närmare i samband med framtida 
planläggning för området. Tills vidare är det positivt att det finns flera 
verksamhetsutövare på fastigheten. 

Nuvarande och tidigare ägare har utfört sanering av fastigheten som slutfördes 
2020 och som godkänts av miljöenheten, se bilaga 4. Fastigheten som helhet 
bedöms därmed ha markstatus för känslig markanvändning vilket möjliggör att 
fastigheten används för exempelvis bostäder med undantag för del av en byggnad 
som eventuellt behöver utredas närmare om användning ska ske för bostad. 

Förvaltning av fastigheten om köpet genomförs kommer hanteras av 
samhällsbyggnadssektorn i samarbete med AB Eksjö Industribyggnader. 

 

32



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundqvist 
Köpekontrakt Nifsarp  
Bilaga 1 karta Nifsarp  
Bilaga 2 Värdeutlåtande Eksjö Nifsarp  
Bilaga 3 fastighetsregisterutdrag Nifsarp  
Bilaga 4 Beslut miljö 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Fordonsutbildning 
Samhällsbyggnadssektorn, mät- och exploateringsenheten 
AB Eksjö Industribyggnader 

33



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 66 Skrivelse från Mörterydnejdens   
bygdeförening angående väg 892 - svar 
Dnr KLK 2021/33 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta svaret som sitt eget. 

Ärendebeskrivning  
Mörterydnejdens bygdeförening framför synpunkter på skötsel och underhåll av 
väg 892. Vägen hanteras genom statligt väghållarskap och sköts därmed av 
Trafikverket. Vägen är idag grusbelagd och har tidvis stora problem med pott hål 
och så kallad tvättbräda.  

Vägen går mellan riksväg 32 i öster med av-/påfart vid Ryningsholmskrysset till 
väg 128 vid Eldstorp. Vägen är främst tillfartsväg för jord- och skogsbruk, 
permanent och fritidsbostäder men även för viss genomfartstrafik. Vägen är ca 
9,3km och endast ett hundratal meter är asfalterade vid anslutningspunkterna vid 
riksväg 32 och väg 128. 

Mörterydnejdens bygdeförening framför önskemål om att vägen asfalteras. 

Utredning 
Eksjö kommun har i gällande översiktsplan satt upp mål om vilka 
landsbygdsvägar som har högst prioritet för asfaltering. Bland dessa har väg 892 
rankats högst. Eksjö kommun har påtalat brister och framfört önskemål om 
beläggning till Trafikverket. Åtgärden har inte prioriterats i Trafikverkets 
planering. 

I samband med förarbetena i projektet 2+1väg Nässjö-Eksjö har Eksjö kommun 
framfört behovet om upprustning av vägen i det fall den avses nyttjas som 
omledningsväg vid delar eller perioder av ombyggnationen. 

Eksjö kommun har flera utpekade LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)-
områden runt sjön Södra Vixen. Vissa av dessa har nyttjats och det har tillkommit 
några bostäder och fritidshus i området de senare åren.  

Eksjö kommun kan och bör fortsätta påtala vikten av att belägga vägen med 
likvärdiga motiv som Mörterydnejdens bygdeförening framför det vill säga att 
vägen har stor betydelse för skogs- och jordbruket samt de boende i området.   
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
Inkommen skrivelse från ordförande i Bygdeföreningen 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Mörterydnejdens bygdeförenings ordförande Göte Axelsson 
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Ks § 67 Skrivelse angående hemställan  från 
Vägsamfälligheten 17140 Eksjöholm - Sjöhaga 
Dnr KLK 2021/2 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för övertagande 
av vägsamfälligheten 17140, samt 

att kommunstyrelsen beslut ska delges vägsamfälligheten 17140. 

Ärendebeskrivning  
Vägsamfälligheten 17140 (Eksjöholm-Sjöhaga) hemställer att Eksjö kommun 
snarast tar övertar det fulla ansvaret för vägen Eksjöholm-Sjöhaga och att 
samfälligheten därmed kan upphöra som juridiskt ansvarig.  
 
Vägen används för ett 20-tal permanentboende idag en utveckling som gått 
snabbt efter att kommunalt vatten- och avlopp byggts ut och en omvandling från 
fritidshus till permanentbostadshus möjliggjorts vilket också är en trolig fortsatt 
utveckling.  
 
Vägen används idag flitigt av Eksjöborna som ett motions- och rekreationsstråk 
och är en naturlig väg för många med målpunkt skidstugeområdet eller vidare 
norr ut.  
 
Sedan 2015 har Eksjö kommun hanterat underhållet för vägen samt de driftbidrag 
som vägensamfälligheten erhåller från Trafikverket. Vägens status är dock i många 
delar bristfällig för att bedriva ett effektivt gatuunderhåll och det inkommer ofta 
klagomål på vägens standard. Detta medför också trafiksäkerhetsrisker då många 
och stora potthål bildas på kort tid som en effekt av den högre trafikbelastningen 
som blivit de senaste åren.  
 
Utredning 

 Eksjö kommun har sedan 2015 tagit över drift och underhåll för vägen. 
Samhällsbyggnadssektorn ansvar för att åtgärder blir utförda. 
Finansieringen av åtgärderna sker dels genom erhållna statliga- och 
kommunala driftsbidrag som uppgick till 45 726 kr år 2020 samt delvis 
avsatta medel från driftbudgeten. Dessa medel har ingen samhörighet med 
driftbudgeten avsatt för driftåtgärder för det allmänna gatunätet. 
Nettokostnaden för vägen uppgår till 85 524 kr för år 2020.  
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 För enskilda vägar kan driftbidrag erhållas från staten och i detta fall även 
från Eksjö kommun. För att enskilt väghållarskap ska vara möjligt för 
Eksjö kommun att bedriva krävs att kommunen är fastighetsägare helt 
eller delvis. Eksjö kommun är inte fastighetsägare utmed sträckan. Detta 
innebär i praktiken att Eksjö kommun inte kan ta över vägen i formen av 
en enskild väg. I det fall Eksjö kommun överväger att ta över 
väghållarskapet blir det i formen av en allmän gata/väg med kommunalt 
huvudmannaskap och bidragstilldelningen faller. Det finns flera fördelar 
med att vägen faller in under allmänt väghållarskap. Bland annat kan drift 
och underhåll integreras på ett tydligt sätt ihop med skötseln av övrigt väg- 
och gatunät och det finns också förutsättningar för att nyttja 
investeringsmedel för att förändra och förbättra vägen och minska 
driftkostnaderna. Utvecklingsmöjligheterna ökar även med ett ägande och 
större inflytande över vägen men till en högre kostnad. 
 

 Eksjö kommun har flera funktioner av betydelse för allmänheten i 
området. Skidstugeområdet och rekreationsstråket runt Hunsnäsen är 
välbesökt. I området sker en stor omvandling av äldre fritidshus till 
permanentbostäder och även tillägg av ny bebyggelse sker i viss 
omfattning. I Eksjö kommuns översiktsplan redovisas ett större område 
för bostadsbyggelse på sikt som om det blir verklighet är i behov av vägen. 
Sammantaget är vägsträcka av allmän betydelse för Eksjö kommun. 
 

 I det långsiktiga perspektivet är ett övertagande av vägen en logisk 
utveckling och kostnaden för hanteringen av vägen bör i sammanhanget 
ses som låg. Med en redan ansträngd budget för underhåll av gator och 
vägar är dock varje tillägg viktigt att överväga.   
 

 Den välutnyttjade rundan runt Hunsnäsen och gång- och cykelväg till 
bland annat skidstugan har flera delsträckor i behov av åtgärder. Eksjö 
kommun har dock inte rådighet över hela sträckningen. Trafikverket är 
bland annat väghållare för sträckan från Eksjöholm till Bänarp och den 
aktuella sträckan är alltså enskild väg. För att öka trafiksäkerhet, 
framkomlighet för gående och cyklister samt för ökad attraktivitet kan 
övertagande av väg 17140 vara riktigt.  
 

 I detta läge finns dock flera osäkerheter. Förutsättningarna för 
övertagandet är oklart och de ekonomiska förutsättningarna oklara. Eksjö 
kommun bör även säkerställa möjligheten till att nyttja mer mark än just 
det markområde som vägen upptar idag för eventuella framtida behov av 
breddning, tillägg av gång- och cykelbana, trafikbelysning mm.  
 

 Sammanfattningsvis föreslås att förvaltning får i uppdrag att vidare utreda 
förutsättningarna för övertagande av vägsamfälligheten 17140. 
 

Den berörda vägsträckan redovisas i en karta i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
Hemställan från vägsamfälligheten 17140 (Eksjöholm-Sjöhaga) 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Ordförande för vägsamfälligheten 17140 (Eksjöholm-Sjöhaga)  
Bo-Anders Jansson 
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Ks § 68 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 
2021-2025 för Jönköpingslän - remiss 
Dnr KLK 2020/325 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna följande remisssvar enligt bifogad svarsfil (Bilaga 2) till länsstyrelsen 
gällande åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021-2025 Jönköpings län. 

att när åtgärdsprogrammet är antaget återkomma till länsstyrelsen med beslutade 
åtgärder för Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
I Eksjö kommun pågår nu ett arbete med att ta fram en ny Miljöpolicy. När 
Miljöpolicyn är antagen kommer vi arbeta fram en handlingsplan. Tanken är att de 
åtgärder som vi åtar oss och har åtagit oss i länets åtgärdsprogram kommer utgöra 
grunden i handlingsplanen. Då vi måste svara Länsstyrelsen senast den 31 mars 
2021, kommer inte Miljöpolicyn hinna antas innan dess, men det är bra att ha 
detta i åtanke när vi svarar på denna remiss. Miljöpolicyn kommer på remiss till 
partigrupperna under våren.  

 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018-2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

 Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det 
vi gör idag har stor påverkan på framtiden och kommande generationer. I 
Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser.  
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Åtgärdsprogrammet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015-
2019. Under 2020 har tjänstepersoner från kommunen deltagit i Länsstyrelsens 
arbete med att ta fram åtgärder. Den 26 januari samlades 
Koncernledningsgruppen tillsammans med berörda tjänstepersoner till ett 
arbetsmöte där ett remissvar diskuterades. Tjänstemannagruppen har enats om 
bifogat remissvar. 
 
Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Remissversion Minskad klimatpåverkan  
Bilaga 2 Svarsfil Minskad klimatpåverkan  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 69 Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat - remiss 
Dnr KLK 2020/301 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna följande remisssvar enligt bifogad svarsfil (Bilaga 2) till länsstyrelsen 
gällande åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 
Jönköpings län, samt 

att när åtgärdsprogrammet är antaget återkomma till länsstyrelsen med beslutade 
åtgärder för Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018-2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

 Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra 
motståndskraften för klimatförändringar i Jönköpings län genom att anpassa 
samhället till de klimateffekter som påverkar länet. Programmet är framtaget av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och ersätter ett tidigare program som gällde mellan 
åren 2015-2019.  

Eksjö kommun har varit delaktig i framtagandet genom att ha deltagit på en 
inledande workshop och nätverksträffar. Åtgärderna i programmet är uppdelade i 
tre delar – strategiska, länsgemensamma och aktörsspecifika åtgärder. De 
aktörsspecifika åtgärderna har tagits fram av kommunen inom områden som 
kommunen bedömt vara prioriterade. Den 26 januari samlades 
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Koncernledningsgruppen tillsammans med berörda tjänstepersoner till ett 
arbetsmöte där ett remissvar diskuterades. Tjänstemannagruppen har enats om 
bifogat remissvar. 

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist och samhällsbyggnadschef 
Mikael Wärnbring 
Bilaga 1 Remissversion Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025  
Bilaga 2 Svarsfil Anpassning till ett förändrat klimat  
 
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 70 Uppföljning av utsläpp av växthusgaser 
och energianvändning i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2020/329 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Under november 2020 gjordes på uppmaning av Klimatrådet en uppföljning av 
kommunens utsläpp av växthusgaser och energianvändning för åren 2014, 2016, 
2018 och 2019.  
 
Att följa upp utsläpp av växthusgaser och energianvändning är svårt. Men 
klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Och för att bidra till mindre 
klimatpåverkan behöver vi känna till utgångsläget, vad som har störst påverkan, 
vilka insatser som får effekt och följa utvecklingen över tid. Så hur svårt det än är 
måste vi försöka, och våga börja mäta. Vi får finslipa instrumenten efter hand.   

Uppföljningen begränsades till de utsläppskategorier som bedömts enklast att ta 
fram beräkningsunderlag för: 

* Uppvärmning, elanvändning och övrig egen användning av fossila bränslen 
* Godstransporter i egen regi 
* Personresor med egna fordon och personalens fordon 
 
Utsläpp till följd av pendlingsresor, transporter, investeringar och inköpta varor 
och tjänster orsakar också stora utsläpp. Men i år gjordes bedömningen att vi 
ännu inte har resurser att mäta dessa utsläpp. 
 
Trots denna avgränsning var det svårt att få fram underlag. Uppföljning av 
personresor med egna fordon kunde inte göras av varken förvaltningen eller 
Eksjö bostäder/Eksjö fastigheter för 2014. Sammanställningen nedan börjar 
därför med 2016.  
 
Det kan också vara problematiskt att jämföra olika år då t.ex. energianvändningen 
kan öka beroende på att fler antal fastigheter ingår. Det finns många parametrar 
att förhålla sig till i analysen av resultatet.  
 
Resultatet är således långt ifrån fullständigt, men en start på en viktig resa mot en 
hållbar kommun.  
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För att sätta resultatet i ett sammanhang kan det läsas mot målen som vi ställt oss 
bakom i Jönköpings läns klimat och energistrategi. För att nå länets mål på 
minskade territoriella växthusgasutsläpp med 75 procent jämfört med 1990 
behöver vi årligen minska våra territoriella växthusgasutsläpp med 8 procent per 
år. 

I tjänsteskrivelsen redovisas tabell över utsläpp av växthusgaser och en tabell över 
sammanställning utsläpp av växthusgaser. 

Under ledningsutskottets sammanträde 2021-02-09 diskuterades varför utsläppen 
sjunkit för vatten och avlopp och varför de ökat för egenägda fastigheter. Till 
dagens sammanträde har dessa uppgifter förtydligats enligt nedan. 

Energianvändningen för Vatten och avlopp kommer främst från elanvändning. 
Eksjö Energi gick över till förnybar el den 1 april 2018. Det är därför de 
beräknade utsläppen sjunkit kraftigt sedan 2016.  
 
Energianvändningen för Egenägda fastigheter kommer främst från fjärrvärme. 
Behovet av fjärrvärme har ökat något på grund av ökat fastighetsbestånd, men 
utsläppen har framför allt ökat på grund av att emissionsfaktorn ökat. Tidigare har 
avfallspannan stått för ca 75 procent av energiproduktionen i Eksjö och 
resterande del via eldning med flis. Det är ett snittvärde som presenteras. Då de 
senaste åren, sedan 2018 varit varmare än tidigare står nu avfallspannan för en 
betydligt större del och mindre andel från flissidan vilket innebär att redovisad 
snittmängd utsläpp blir högre. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Eksjö kommun – uppskattning av utsläpp av växthusgaser och 
energianvändning 2020 
Komplettering till kommunstyrelsen  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 71 Grön handlingsplan 
Dnr KLK 2021/28 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommuns i samband med kontrollstationen av Grön Handlingsplan 
antar åtgärd nr 34.  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska 
uppnå de svenska miljömålen. Det görs ett omfattande arbete med att ta fram 
regionala åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen hjälper oss på kommunnivå att 
identifiera viktiga åtgärder. Specifika åtgärder tas politiskt i kommunstyrelsen efter 
hand som åtgärdsprogrammen revideras.  

För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017-2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018-2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 

Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

 Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 

Varje år görs en uppföljning av åtgärdsprogrammen och när halva tiden gått görs 
en kontrollstation och översyn med möjlighet till justering av åtgärderna. Nu har 
en kontrollstation gjorts för Grön handlingsplan.  

Resultatet av kontrollstationen av Grön handlingsplan finns på sid 18-22 i bilaga 
1. Eksjö kommun omnämns som en kommun som inte åtagit sig så många 
åtgärder men har en hög genomförandegrad på det man åtagit sig.  

Inför detta remissutskick har Länsstyrelsen samlat in synpunkter på åtgärderna 
och gjort vissa justeringar. Det handlar om förtydliganden och ökad flexibilitet för 
genomförandet. Förvaltningen ser positivt på dessa justeringar, för mer 
information se bilaga 2. I samband med denna avstämning finns det också 
möjlighet att åta sig fler åtgärder. 
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En av åtgärderna som Eksjö kommun ännu inte åtagit sig är nr 34) Kartläggning 
av socialt viktiga naturområden. Åtgärden handlar om att kartlägga och klassificera 
naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism. Syftet 
är att genom bättre kartmaterial öka förutsättningarna för att ta tillvara viktiga 
värden. För mer information se bilaga 2. 

I arbetet med Översiktsplanen har det framkommit behov av kartläggning av 
socialt viktiga naturområden. Det hade därför passat Eksjö kommun väl att anta 
denna åtgärd, med målet att den ska vara genomförd 2022.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist och  
samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
Bilaga 1 Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljö och klimat 2020-17  
Bilaga 2 Grön handlingsplan justering av åtgärder  
      

Utdrag:  
Länsstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt o utveckling 
Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 72 Eksjö kommuns policy för ledning av hel- 
och delägda bolag - revidering 
Dnr KLK 2020/330 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta reviderad policy för Eksjö kommuns ledning av hel och delägda bolag. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27, § 39 en Policy för styrning och 
ledning av Eksjö kommuns indirekt och direkt ägda bolag. Detta är ett förslag på 
en revidering av den policyn. Revideringarna som föreslås är: 

 Titeln har ändrats för att Policyn ska bli tydligare och inte blandas ihop 
med kommun koncernens policy för styrning och ledning som beslutades 
av kommunfullmäktige 2018-12-11 § 73. 

 Hänvisningar till lagrum har uppdaterats. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz 
Policy för ledning hel och delägda bolag   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunens hel- och delägda bolag
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Ks § 73 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 
- del 1 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport,  

att förvaltningen verkställer identifierade utvecklingsområden, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att vid framtagande av förslag på internkontrollplan 
2021 ska en kvalitativ analys av direktupphandlingar ingå i internkontrollplanen. 

Ärendebeskrivning  
Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet presenteras i två separata 
rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  Steg 1 är genomlysning med 
fokus på ekonomi och inköp (upphandling). Ekonomi redovisades till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 och inköp redovisas separat för kommunstyrelsen 
2021-02-23. Steg 2 kommer redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 
2021. Fokus är på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på åtgärder. 
Slutrapporten har fokus på kvalité, jämförelse med andra kommuner och en 
sammanfattande slutsats.  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en genomlysning gällande ekonomi- och 
upphandling utav Campus i12 och Vux i12. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna steg 1 2020-12-01 och att inköp och upphandling ska kompletteras och 
redovisas på kommunstyrelsen 2021-01-19. Ändrade förutsättningar gör att 
redovisningen har ändrats till 2020-02-23. 

Genomförande 
Genomlysningen har en styrgrupp bestående av Tord du Rietz (kommundirektör), 
Nina von Krusenstierna (sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon 
Lennermo (biträdande ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 
Styrgruppen ansvarar för sammanställning och analysen och har under arbetet 
haft en kontinuerlig dialog.  

Informationsinhämtningen till rapporten består av granskning av genomförda 
upphandlingar i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och avvikelseanalys, såväl 
innevarande år som historiska data. Översyn har gjorts av styrdokument, 
utbildningar och revisionsgranskningar. Enskilda intervjuer av chefer har skett. 
Det har inhämtats information från controller och upphandlingssamordnare. 
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Genomlysning av inköp och upphandling är en del av helheten av 
genomlysningen av Vux i12 och Campus i12. I Eksjö kommun finns policy och 
riktlinjer för hur upphandlingar ska hanteras. Uppföljning sker bland annat via 
internkontroll. Under perioden som genomlysningen granskat (2017-2020) har det 
även extern revision utförts på uppdrag av kommunrevisionen. I denna 
genomlysning har kontroll utförts av såväl ramavtals/avtalstrohet som kontroll av 
korrekt utförda direktupphandlingar.  

Rapport Vux i12 
För respektive år 2017-2020 har ramavtals/avtalstroheten för Vux i12 varit hög, 
mellan 96 procent till 99 procent.  

Avseende direktupphandlingar är det hög följsamhet sett till antal 
direktupphandlingar. Däremot beloppsmässigt är det framförallt 2017-2018 som 
urskiljer sig då köpt yrkesförarutbildning ifrån Eksjö fordonsutbildning gjorts i 
tron att de ingick i kommunkoncernens samlade utbud.  

Det totala inköpsvärdet som är med i urvalet i denna genomlysning är cirka 9,3 
mnkr, varav 3,2 mnkr avser 2017; 2,9 mnkr avser 2018; 1,6 mnkr avser 2019 och 
1,6 mnkr avser 2020. Utvecklingen från 2017 till 2020 har varit positiv där det var 
65 procent som var ok 2017 till att det är 98 procent som är ok under 2020. Den 
enskilt största avvikelsen är kopplad till inköp av yrkesförarutbildning ifrån Eksjö 
fordonsutbildning (Nifsarp) och detta påverkar såväl 2017 som 2018 års resultat. 

Rapport Campus i12 
För respektive år 2017-2020 har ramavtals/avtalstroheten för Campus i12 varit 
hög, mellan 97 procent till 99 procent.  

Andel av direktupphandlingsbeloppen som saknat dokumentation har varit 46 
procent (2017), 14 procent (2018), 34 procent (2019) och 59 procent 2020. 
Dokumentation för direktupphandlingar har saknats framförallt för externa 
lärarkonsulter och utbildningsledare som använts i utbildningarna tidigare men där 
förlängd tidsperiod skett utan att direktupphandling och dokumentation gjorts på 
detta, att tjänst varit under upphandlingsprocess men där dokumentation saknas 
för tidsperiod innan nytt avtal tecknats samt att upphandling skett via tekniska 
högskolan i Jönköping men där dokumentation på detta saknas i Eksjö.  

I genomlysningen har kontroll gjorts av mindre enstaka inköp där det samlade 
värdet överstiger beloppsnivåer så att konkurrensutsättning och dokumentation 
ska ske. Här har brist gällande framförallt hotellövernattningar skett.  

Det totala inköpsvärdet som är med i urvalet i denna genomlysning är cirka 27,3 
mnkr, varav 7,8 mnkr avser 2017; 7,9 mnkr avser 2018; 7,4 mnkr avser 2019 och 
4,3 mnkr avser 2020. 

Utvecklingen av andelen som varit ok har varit 65 procent 2017; 82 procent 2018; 
75 procent 2019 och 83 procent 2020. Av de delar som bara är dokumenterade är 
dessa belopp i huvudsak kopplat till lärarkonsulter inom utbildningen visuella 
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effekter. Utvecklingen av andelen som inte varit ok har varit 26 procent 2017; 7 
procent 2018; 15 procent 2019 och 16 procent 2020. De delar som inte varit ok är 
det i framförallt externa lärarkonsulter som använts tidigare men där förlängd 
tidsperiod skett samt hotellövernattningar. 

Identifierade utvecklingsområden 
 
Upphandling en stående punkt på ledningsgrupp  

 Fortsätta arbetet med att följa upp upphandlingar på sektorns 
ledningsgrupp. Vi anser att det finns kunskap om regler och rutiner vid 
upphandlingar men att det måste följas upp att detta följs. Sektorschef 
måste se till det blir fokus på upphandlingar och att arbetet prioriteras 
samt stötta cheferna inom sektorn i arbetet.  
 

Strategiskt inköpsmöte  
 Strategiskt inköpsmöte för att planera vilka kommande upphandlingar 

som behöver ske. Förslag är att upphandlingssamordnare, sektorsekonom, 
och sektorschef träffas två gånger/år för att tydliggöra, strukturera och 
tidsplanera kommande upphandlingar. 

 Innan köp av mindre belopp görs behövs det en uppskattning över om 
det kommer ske flera inköp under året av samma karaktär. Det finns 
annars en risk att det samlade värdet per kalenderår överstiger 
beloppsgränserna enligt riktlinjerna för direktupphandling. En hjälp i 
arbetet är att använda oss av hur det varit tidigare år. Ansvaret är hos 
respektive chef innan inköp sker. Det ska finns med på agendan på de 
strategiska inköpsmötena.  
 

Förbättring av internkontrollen  
 Det behövs en kvalitativ analys av innehållet på direktupphandlingar. Syfte 

är kvalitativt gå igenom innehållet i dokumentationen. 
Ekonomiledningsgruppen och upphandlingsenheten förbereder 
tillsammans den kvalitativa analysen och utser vilka verksamheter som ska 
fokuseras på. Kvalitativ analys sker halvårsvis, fokusera på några utvalda 
verksamheter per halvår. Upphandlingsenheten genomför den kvalitativa 
analysen där bland annat dokumentation begärs in för genomgång.  
Upphandlingsenheten har dialog med sektorsekonom och berörda 
personer från verksamheten utifrån material.  

 En redovisning av den kvantitativa uppföljningen av direktupphandlingar 
ska innehålla beloppsnivåer och inte bara antal direktupphandlingar som 
är rätt eller fel, för att tydliggöra redovisningen till politiken.  
 

Dokumentation direktupphandlingar och avtal 
 Alla avtal ska finnas i avtalsdatabasen. Däremot finns det inte ett bra 

system i avtalsdatabasen idag för lagring av all dokumentation kring 
direktupphandlingar. Direktupphandlingsdokumentation (bakomliggande 
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dokumentation) ska registreras i dokument – och 
ärendehanteringssystemet Evolution och finns då sökbara.  

 Det vore önskvärt att mer sökord i upphandlade ramavtal läggs in i 
systemet. Det arbetet behöver upphandlingsenheten göra tillsammans med 
verksamheten. 
 

Återkoppling vid direktupphandlingar  
 Verksamheten har uttryckt önskemål om att få mer återkoppling vid 

direktupphandlingar och om verksamheten har hanterat ärendet på rätt 
sätt. Upphandlingsenheten ska ge direkt återkoppling om det är uppenbara 
fel i e-tjänstens dokumentation. Utifrån genomlysningen har 
kommentarsfält för upphandlingsenheten nyligen lagts till i e-tjänsten. Här 
kan upphandlingsenheten notera om till exempelvis kontakt tagits med 
verksamhet och varför. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall och biträdande ekonomichef 
Simon Lennermo 
Bilaga Genomlysning inköp del 1 Vux i12  
Bilaga Genomlysning inköp del 1 Campus i12 
Ks beslut 2020-09-29 § 230 
      

Utdrag:  
Sektorschef tillväxt och utvecklingssektorn 
Utbildningschef Campus i12 
Vuxenutbildningschef 
Ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn 
Kanslichef 
Biträdande ekonomichef 
Upphandlingssamordnare
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Ks § 74 Barn- och ungdomsråd 
Dnr KLK 2021/32 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att inrätta ett barn- och ungdomsråd,  
 
att anta uppdragsbeskrivning för barn- och ungdomsråd, samt 

att val av politiker i rådet sker på kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har under flera år haft en väl fungerande Barn- och 
ungdomspolitisk arbetsgrupp. Tidigare fanns ett Barn- och ungdomspolitiskt 
program där uppdraget för den Barn- och ungdomspolitisk arbetsgruppen fanns 
beskrivet. I och med att Kommunprogrammet 2020-2023 ersatte tidigare program 
uppstod behovet av en ny uppdragsbeskrivning.  

Uppdraget motsvarar det uppdrag som andra råd (funktionshinderråd, 
pensionärsråd, brukarråd) har i kommunen. Därför är förslaget att byta namn från 
Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen till Barn- och ungdomsrådet. 

Förslaget har tagits fram utifrån det tidigare Barn- och ungdomspolitiskt 
programmet. KSP och Barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen har varit 
delaktiga i arbetet.  

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att val av 
politiker i rådet sker på kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlin (S) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning Barn- och ungdomsråd  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 75 Remiss av promemorian En utvecklad 
organisation för lokal statlig service – 
slutredovisning  
Dnr KLK 2021/25 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att avge yttrandet till Finansdepartementet. 
 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. 

Eksjö kommuns synpunkter på slutredovisningen är: 
 

 Det föreslagna antalet nya servicekontor i gles- och landsbygdsområden 
täcker inte det reella behovet. 

 Ett nytt statligt servicekontor bör även etableras i Eksjö kommun. 
 Förslaget att fler statliga myndigheter bör kunna ingå i kontorens verksamhet 

är mycket bra ur ett medborgarperspektiv. 
 
Demokrati- och integrationsaspekt 
Många av de kommuninvånare som, i dagsläget, har mest regelbundna 
kontakter med de i servicekontoren aktiva myndigheterna hänvisas i dagsläget i 
första hand till digitala tjänster, trots att de i många fall saknar förutsättningar 
att på egen hand sköta dessa kontakter. Tillgången till ett servicekontor skulle 
möjliggöra personliga kontakter och hjälp med att sköta de rapporteringar och 
ansökningar som annars, p.g.a. exempelvis felrapporteringar eller missade 
rapporteringar, leder till merarbete för såväl individer som handläggare, då 
myndighetsbeslut om ex. ersättningar omprövas. Individer med låg 
datakunskap har största behovet av att kunna möta representanter för 
myndigheter och i detta finns ett stort behov av att ha servicekontor på orter 
med stort upptagningsområde av målgruppen. Tillgång eller brist till allmänna 
transportmedel bör påverka val av ort för servicekontor. Eksjö är exempel på 
mindre ort där antalet individer med låg datakunskap ökar och där en direkt 
kontakt med representanter skulle stärka utvecklingen för individ på kort sikt 
och kommunala ekonomin på lång sikt. 

Antalet nya kontor i gles- och landsbygdskommuner eller områden som 
drabbats av statliga nedläggningar 
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Utredarens förslag att bara 15 nya kontor skall etableras i gles- och 
landsbygdskommuner innebär att merparten av Sveriges kommuner fortsatt inte 
kommer ha något lokalt kontor för statlig service.  

På Höglandet finns i dagsläget servicekontor i Nässjö, Vetlanda och Tranås. 

Numerären av Servicekontor bör utökas till fler mindre orter för att nå ut till de 
individer som har bristande kunskaper i att använda digitala medier för 
kommunikation. Individer med bristande digitala kunskaper riskerar att hamna i 
utanförskap och isolering bland annat på grund av brist på information. 
Servicekontor och direktkontakt med representanter för myndigheter kan spela 
stor roll för att öka inkludering vilket motiverar ett utökat antal kontor till mindre 
orter. 

Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras 

Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av 
annan statlig verksamhet: 
Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling, 
Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Ånge, Åre och Östhammar. 

Utlokalisering av fler servicekontor till mindre orter är av väsentlig betydelse av 
två orsaker: främst för att bemöta behovet från individer med brist i digital 
kunskap men även för att underlätta för individer att kunna ta sig till 
servicekontor från orter där det finns begränsade allmänna transportmedel. 

Fler statliga myndigheter bör kunna ingå i servicekontorens verksamhet 

I de 117 befintliga kontorens verksamhet kan medborgarna göra ärenden till 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och, vid vissa kontor, även 
Arbetsförmedlingen. Utredaren föreslår att även Centrala Studiestödsnämnden, 
Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna ingå i 
kontorens verksamhet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från tillväxt- och utvecklingschef Nina von Krusenstierna 
En utvecklad organisation för lokal statlig service 
      

Utdrag:  
Finansdepartementet
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Ks § 76 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning 
Dnr KLK 2021/18 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna uppföljningen, samt 
 
att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
En sammanställning över verkställda motioner och medborgarförslag har 
upprättats. Av uppföljningen framgår att 5 motioner och 9 medborgarförslag har 
behandlats sedan redovisning i kommunfullmäktige 2020-09-24. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Förteckning verkställighet och medborgarförslag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 77 Antalet anställda och sjukfrånvaro - 
information 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram ny statistik gällande antalet anställda och 
sjukfrånvaro inom förvaltningen 
 
Sjukfrånvaron var högre 2020 och största sannolikhet till frånvaron är pandemin 
covid-19. 
Sjukfrånvaron var betydligt högre mars och april 2020, än siffror som redovisas 
från föregående år 2019. 
 
För hela förvaltningen har sjukfrånvaron ökat totalt med 1,6 procent för året 2020 
än föregående år 2019. Detta gäller framförallt i sociala sektorn och tillväxt- och 
utvecklingssektorn. Det är främst korttidssjukfrånvaron som ökat. 
Kommunledningskontoret är undantaget med samma siffror som föregående år. 

Kommunens rekrytering- och bemaningsenheten har haft ett intensivt arbete med 
att bemanna upp med timvikarier i verksamheterna. Vissa verksamheter har haft 
ett mycket ansträngt läge periodvis. När bemanningsläget var som mest ansträngt 
tillsattes 600 vikarietimmar per dag inom den sociala sektorn. Inom barn- och 
utbildningssektorn tillsattes cirka 300 vikarietimmar per dag.   

De flesta som arbetar inom kommunen är anställda inom sociala sektorn och 
barn- och utbildningssektorn. Dessa medarbetare har inte samma möjlighet att 
arbeta hemifrån som det finns för administrativa tjänster. Medarbetare med 
administrativa tjänster har i större utsträckning möjlighet att arbeta hemifrån om 
man har milda symptom. 
 
Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader visar på helåret 2020 en siffra 
motsvarande 23 142 444. Helåret 2019 visar motsvarande på 15 013 488 kr. 

Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA) 2019 -december var 
1903 timavlönade anställda vilket motsvarar 1743 årsarbetare. Antal tillsvidare och 
allmän visstidsanställning 2020- december var 1873 vilket motsvarar 1727 
årsarbetare. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Statistik från HR-avdelningen 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen
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Ks § 78 Redovisning av delegationsbeslut 2021 - 
kommunledningskontoret 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 16 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad HR-
chef samt upphandlare. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Träffpunkt Elvings för perioden 2020-10-01—2024-09-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Hults förskola för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
HIA Kärnhuset för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
familjedaghemmet Delfinen för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Prästängsskolan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
förskola Kullalyckan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Prästängsskolan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
gymnasiet för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för 
Skogshyddan (komomsorgen) för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
gymnasiet för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Ramavtal har tecknats med Inexchange Factorum AB avseende VAN-
tjänst för perioden 2021-01-11 - 2023-03-14 med möjlighet till förlängning 
6 gånger 12 

 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Ramavtal har tecknats med Nässjö Miljö och återvinning AB avseende 

Hämtning av avfall för perioden 2021-01-01 - 2024-12-31. 
 MBL § 11, 38 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Underlag från kommunledningskontoret
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Ks § 79 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete 
Dnr KLK 2021/38 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ur KS utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under 2021 förstärka 
näringslivsenhetens insatser för att underlätta nyetableringar i hela Eksjö 
kommun, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-28 
presentera en delredovisning, samt i samband med årsredovisning 2021 presentera 
en slutredovisning av projektet. 

Ärendebeskrivning  
Handeln står inför omvandling och behöver arbeta på nya innovativa sätt för nå 
sina kunder.  Samtidigt har Coronapandemin och restriktionerna, med avsaknad 
av turister och inställda evenemang, drastiskt minskat flödet av människor till den 
lokala handeln och gjort det än svårare för butiksägarna runt om i kommunen att 
klara sina intäktskrav. 

I dialog med ordförandena i Svensk Handel, Fastighetsägarföreningen och 
Mariannelunds Företagarförening framkommer att behovet av en samordnade 
funktion för att fylla de tomma lokalerna har blivit akut. All framtidsforskning ger 
vid handen att insatser måste genomföras omgående för att stoppa den negativa 
trenden med tomma lokaler. 

Näringslivenhetens resurser är idag begränsade genom olika projektinsatser. 
Genom att förstärka näringslivsenhetens arbete med en resurs på 100% under 
perioden 1 april till 31 december som dedikerat arbetar med riktad 
marknadsföring för att locka nyetableringar samt strategiska placeringar av 
befintliga butikslokaler kan trenden med tomma lokaler komma att vändas. 
Arbetet görs i nära samverkan med Fastighetsägarförening, Eksjö handel, 
Mariannelunds företagarförening och Samhällsbyggnadssektorn. 

Under perioden 1 april till 31 december undersöker näringslivsenheten parallellt 
möjligheterna för extern medfinansiering av tjänsten då den kan komma att 
omfatta även övriga företagsetableringar i kommunen. 

Under ledningsutskottets sammanträde 2021-02-09 beslutades att till dagens 
sammanträde komplettera underlaget. Under sammanträdet redovisar 
näringslivschef de efterfrågade kompletteringarna. med en beskrivning över de 
tidigare insatser och utredningar som gjorts inom området 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) med bifall 
från Sebastian Hörlin (S) och Maria Havskog (C) att ur KS utvecklingsmedel 
avsätta 400 000 kr för att under 2021 förstärka näringslivsenhetens insatser för att 
underlätta nyetableringar i hela Eksjö kommun.  
 
Ulla Hägg (S)yrkar med bifall från Rozita Hedqvist (S) avslag på 
ledningsutskottets förslag till beslut. 

Ulla Hägg (S) yrkar med bifall av Sebastian Hörlin (S) och Rozita Hedqvist 
(S) att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde  
2021-09-28 presentera en delredovisning, samt i samband med årsredovisning 
2021 presentera en slutredovisning av projektet. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på Markus Kyllenbecks (M) med fleras 
ändringsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet. 

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på  
Ulla Häggs (S) med fleras tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Marie Brask 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Näringslivschef
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Ks § 80 Nationella yrkesresan 
Dnr KLK 2021/43 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har bjudit in samtliga kommuner i landet 
att delta i ett nationellt samarbete benämnt yrkesresan. Samtliga kommuner måste 
avge svar på frågan till SKR senast den 15 februari, därav beslut i 
socialberedningen. Syftet är att förbättra en gemensam kunskapsstyrning. Målet är 
att kommunen ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla 
socialtjänsten och därmed på sikt uppnå en jämnare och högre kvalitet för 
Sveriges socialtjänst.  

Erbjudandet innebär ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för 
medarbetare i olika områden inom socialtjänsten. Yrkesresan innebär bästa 
tillgängliga kunskap i form av kvalitetssäkrat och uppdaterat innehåll från 
relevanta aktörer exempelvis Socialstyrelsen. Tillgång till läroplattformar och 
kursdagar i regional regi.  

Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som 
anordnas regionalt. Erbjudandet till landets alla kommuner innebär ett sjuårigt 
avtal och omfattar 5 yrkesresor. Den första yrkesresan riktar sig till handläggare 
som arbetar med socialt barn och ungdomsvård. Planerad med start hösten 2021.  

Kostnaden för tjänsten baseras på antalet invånare i kommunen och hur många 
kommuner som ansluter sig. Avgiften betalas årsvis till Sveriges Kommuner och 
Regioner. Priset för tjänsten är 1:33 kr per invånare förutsatt att samtliga 
kommuner i landet tackar ja till erbjudandet. Maxpriset för tjänsten blir 2,28 kr per 
invånare/år. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-02-02. 
      

Utdrag:  
Socialchefen
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Ks § 81 Äldreomsorg - särskilda boenden 
Dnr KLK 2021/44 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet för komplettering med tidigare utredningsunderlag, samt 
beskrivning av beläggning av boendeplatser inklusive korttidsplatser 2020 fram till 
aktuellt datum. 

Ärendebeskrivning  
Socialberedningen hanterade ärendet under sitt sammanträde 2021-02-10 med 
förslag till beslut enligt nedan. 
 
att ett nytt särskilt boende om cirka 60 platser ska upprättas och vara anpassat för 
personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

att boendet ska projekteras för byggnation i etapper, 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på möjliga platser för boendet i 
Eksjö tätort, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för drift gällande 
organisation (bland annat antal platser per avdelning, möjliga arbetssätt) utifrån 
kvalité och modern forskning,  

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ersätta hemtjänst med 
plats på särskilt boende för brukare i område öster, 

att aktualitetspröva kön för trygghetsboende utifrån en högre hyresnivå vid 
eventuell nybyggnation, samt 

att aktualisera kommunens behov av olika boendeformer för privata aktörer. 

Utredningsunderlag i ärendet har tidigare presenterats i samband med 
budgetarbetet 2021-2023. Under sammanträdet framkommer att underlaget bör 
kompletteras till ärendet samt att en beskrivning av beläggning av boendeplatser 
inklusive korttidsplatser under 2020 fram till aktuellt datum bör redovisas i 
ärendet inför beslut. 
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Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Rozita Hedqvist (S) att återremittera ärendet för komplettering med tidigare 
utredningsunderlag, samt beskrivning av beläggning av boendeplatser inklusive 
korttidsplatser 2020 fram till aktuellt datum. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på socialberedningens förslag till beslut mot  
Annelie Hägg (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-29. 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialchefen
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Ks § 82 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - 
qvartal 4 
Dnr KLK 2019/259 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in 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. 

Enligt 16 kap 6 h § 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 också genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in 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. Enligt 28 f-g §§ 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.  

Under den här perioden finns det 4 ej verkställda gynnande beslut inom 
äldreomsorgen och 3 inom omsorg funktionshinder. De som står i kö till särskilt 
boende har samtliga har tackat nej vid erbjudande, en är avslutad, en är verkställd, 
en står kvar i kön. Gällande daglig sysselsättning så har verksamheten har inte 
kunnat ordna plats.  

 

66



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare, 2021-02-01. 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Funktionschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård

67



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 83 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till ledningsutskottet för ny beredning i mars med 
anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av den rekommendation som regeringen gav den 18 december 
2020, om att all icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och 
kommuner omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari 2021, stängdes 
Eksjö kommuns Kontaktcenter för fysiska besök den 22 december 2020. Beslutet 
om att hålla stängt för fysiska besök har därefter förlängts vid två tillfällen. 

Att helt sluta ta emot besök på Kontaktcenter är inte möjligt då en del av de 
arbetsuppgifter som utförs kräver ett fysiskt besök till lokalerna, till exempel för 
att hämta bilnycklar, paket eller dylikt. Kontaktcenter behöver även vara 
behjälpliga vid sådana ärenden som inte kan vänta, till exempel ta emot leveranser, 
och i vissa fall hjälpa kommuninvånare att ta del av kommunens tjänster. Till 
exempel vara behjälpliga med att ta del av informationsmaterial eller fylla i 
blanketter. Istället för att hålla stängt är bedömningen, att det med vissa åtgärder 
för att minska riskerna för smittspridning, kan vara möjligt att hålla öppet. På så 
sätt minskar inte möjligheten att få del av nödvändig kommunal service. 

 Fortsätta att uppmana invånare och medarbetare att i första hand ta kontakt 
med Kontaktcenter via mejl eller telefon, och bara när det är nödvändigt, 
utföra ett fysiskt besök. 

 Sätta ett maxantal för hur många personer som får befinna sig i 
Förvaltningshusets entré samtidigt. 

 Sätta ut markeringar i golvet som tydliggör avstånd i kön till Kontaktcenters 
reception. 

 Tillhandahålla handsprit till besökare. 
 Uppmana leverantörer att lämna paket intill Kontaktcenters reception utan 

att besöksluckan ska behöva öppnas. Medarbetare hämtar därefter paket när 
leverantör har lämnat lokalerna. 

 Uppmana individer som ska lämna in brev att istället lämna dem i 
Förvaltningshusets brevinkast. 

 Uppmana besökare som ska lämna in bilnycklar, paket eller övrigt, att lämna 
dessa i en låda som gör att handkontakt kan undvikas. 
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Sedan tidigare finns plexiglas/acrylglas uppsatt som ett skydd vid besöksluckan. 
Vid behov kan fler åtgärder komma att vidtas. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet till ledningsutskottet för ny beredning i mars med anledning av 
folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Anette Stendahl 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef
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Ks § 84 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till tillväxt- och utvecklingsberedningen för ny beredning 
i mars med anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare 
restriktioner. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 §254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena.  

Fritidsavdelningen har fått flertalet förfrågningar från både kommunala och 
externa aktörer om möjligheten att boka in sammankomster i stora 
konferensrummet i Olsbergs arena. Detta skulle i dessa fall omfatta en mindre 
grupp, max åtta personer, som har behov av ett fysiskt möte. Konferensrummets 
digitala utrustning möjliggör även att en mindre arbetsgrupp tillsammans kan delta 
i till exempel ett teamsmöte. Följande föreslås. 

 Olsbergs arena öppnar sin konferensverksamhet för mindre grupper 
under förutsättning att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följs.  

 Beslutet gäller från och med 2021-03-01. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet till tillväxt- och utvecklingsberedningen för ny beredning i mars med 
anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut mot Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från tf. fritidschef Anne-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 85 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till tillväxt- och utvecklingsberedningen för ny beredning 
i mars med anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare 
restriktioner. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har haft en presskonferens 2021-02-04 där Kulturminister Amanda 
Lind säger att Regeringen arbetar för en reglering för alla landets museer, för att 
de så snart som möjligt ska kunna öppna upp på ett sätt som är smittskyddsäkert 
på liknande villkor som till exempel butiker. 

Eksjö museum och Tourist Center vill därför öppna upp sin verksamhet med en 
viss reglering. 

 Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med 
maximalt antal fyra (4) besökare i butiken. 

 Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med 
maximalt antal tio (10) besökare i de övriga utställningslokalerna.  

 Utanför ytterdörren, på trappan placeras en vippskylt med information att 
ta en bricka och maximalt antal besökare fjorton (14) personer. På 
vippskylten finns det 14 brickor. Brickan återlämnas efter besöket i 
receptionen för att spritas innan den åter hängs upp. Information finns 
också  att om brickorna är slut så får besökaren vänta utanför museet med 
avstånd till övriga besökare. 

 Innanför entrédörren: Skylt sätts upp med - Håll avstånd och maximalt 
antal fyra (4) personer i butiken. Personalen säkerställer att endast fyra (4) 
personer uppehåller sig i butiksområdet.  

 På varje våningsplan: Skylt håll avstånd! 
 Inga program eller visningar i lokalerna genomförs, endast öppet för 

ströbesökare. Eventuella program genomförs istället digitalt, till exempel, 
digissage (via filmat material) där konstnären presenterar sin utställning. 

 Coronastädning, alla kontaktytor våttorkas varje dag vid flera tillfällen 
(utställningar och trapphus sker måndag-fredag, entrén tisdag-
söndag).Handsprit finns vid disken samt på varje våningsplan. 

 Plexiglasskiva finns framför disken. 
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 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för personal. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet till tillväxt- och utvecklingsberedningen för ny beredning i mars med 
anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut mot Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzèn, kulturchef 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 86 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Cafe i12 
Dnr KLK 2020/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att förlänga stängningen av Café i12 från och med 2021-03-01 till och med och 
med 2021–04–05. 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Den planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin 
till 2021-04-01. Beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av 
socialberedningen utifrån förändrade rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten. 

Den dagliga verksamheten har hela tiden varit öppen, och påverkas inte av detta 
beslut.   

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-14. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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Ks § 87 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Retro secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till socialberedningen för ny beredning i mars med 
anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner. 

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Retro-butiken har tagit fram en handlingsplan hur butiken ska anpassas till 
pandemilagen. Bland annat finns plexiglas vid kassan och personalen har visir. Det 
finns möjlighet att ta emot 55 besökare samtidigt, men man väljer att släppa in 
max 20 åt gången. Det finns handsprit utsatt och golvmarkeringar med 2 meters 
avstånd på flera ställen i butiken. Korgar tvättas varje dag och spritas av innan ny 
kund får en korg. Det kommer också att finnas skyltning utanför butiken med 
information till kunder. Handledare finns på plats i butik. 

Beslutet kan komma att omprövas av socialberedningen utifrån nya 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet till socialberedningen för ny beredning i mars med anledning av 
folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på socialberedningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-14. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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Ks § 88 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - dagverksamhet 
Dnr KLK 2020/130 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till socialberedningen för ny beredning i mars med 
anledning av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner. 
 
Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har dagverksamhet Talgoxen, som riktar sig till personer med en 
demensdiagnos. Verksamheten är lokaliserad på Mariebergs särskilda boende.  
Biståndets syfte är att ge avlastning för anhöriga som vårdar sin närstående i 
hemmet, eller för att bryta isoleringen för de personer som lever ensamma. Det är 
i dag 16 personer med biståndsbeslut som besöker Talgoxen 2 dagar i veckan. Det 
är som mest 7 personer per dag på verksamheten. 

Dagverksamheterna på Elvings och Bobinen vänder sig till dem som behöver 
bryta isoleringen och för avlastning till anhöriga. Bobinen är öppet 1 dag per 
vecka och det är 4 personer som har biståndsbeslut för social dagverksamhet. På 
Elvings är det 6 personer som har biståndsbeslut. Elvings är öppet 2 dagar per 
vecka.   

De personer som besöker dagverksamheterna tillhör riskgrupper och i dessa 
grupper har vaccination mot Covid-19 påbörjats. Det innebär att risken att bli 
allvarligt sjuk av Covid-19 bedöms vara liten.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera 
ärendet till socialberedningen för ny beredning i mars med anledning av 
folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på socialberedningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-14. 
      

Utdrag:  
Socialchefen
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Ks § 89 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Öppen förskola 
Dnr KLK 2020/265 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att stänga all verksamhet i öppen förskola på Eksjö Familjecentral, samt  
 
att åtgärden gäller till den 31 mars 2021 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationella allmänna råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten föreslås en förlängning av tidigare beslut att all öppen och 
riktad verksamhet på öppen förskola ställs in tillfälligt. Åtgärden minskar risken 
för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt skapar bättre 
förutsättningar för vårdnadshavare att besöka barnhälsovården för nödvändiga 
hälsobesök med sina barn. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-02-05. 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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Ks § 90 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamhet - upphörande 
Dnr KLK 2020/131 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att inte förlänga den tillfälliga avgiftsbefrielsen i förskoleverksamheten. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av den rådande coronasituationen har de vårdnadshavare 
som under perioden 2021-01-01-2021-02-28 haft sitt barn hemma istället 
för att vara i förskolan inte debiterats någon avgift för denna tidsperiod. 
Detta gällde enbart om barnet haft en avgiftsbelagd så kallad 15-
timmarsplats och om barnet varit frånvarande under hela perioden. 

I januari nyttjade vårdnadshavare till 16 barn avgiftslättnad, att jämföras med cirka 
35 barn våren 2020. Det är en låg andel som har nyttjat möjligheten och påverkan 
på verksamheten bedöms inte bli hög om dessa barn kommer tillbaka. Nackdelar 
bedöms väga tyngre med att barn inte deltar i förskolans verksamhet. Förskolan 
bidrar till barns utveckling och lärande och det är här vi lägger en viktig grund för 
barnens fortsatta lärande. 

Den tillfälliga avgiftsbefrielsen i förskoleverksamheten förlängs inte och upphör 
från och med 1 mars 2021. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-02-08. 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Förskolechef 
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Ks § 91 Busskur skolbuss - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/317 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Simon Sandberg, Eksjö, framför genom mamma Karin följande;  

Jag skulle vilja ha en busskur för att vi som åker skolbuss har inget att skydda oss 
från regnet. 

Jag vill att busskuren ska vara till höger om vägen där skolbussen brukar stanna. 

Jag bor i Lyckeberg på Forsgrensgatan. Om ni vill så kan vi ta en bild var 
busskuren ska vara. Min farfar har redan en begagnad busskur som vi kan 
använda. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 
Medborgarförslag från Simon Sandberg, 2020-12-14 
      

Utdrag:  
Simon Sandberg 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 92 Väghinder på Stockholmsvägen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2021-06-15.  

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-01-04 framförs följande; Jag bor på Stockholmsvägen, 
högt upp, och har mitt sovrum precis där Ingenjörsgatan möter Stockholmsvägen. 
En raksträcka där bilisterna gärna gasar på, särskilt nattetid.  
När jag flyttade hit hade jag väldigt svårt för att hantera trafikbullret, så jag satsade 
på att sätta upp ett par tjocka gardiner som täcker hela väggen uppifrån och ner. 
Trots detta så väcker trafiken mig flera gånger varje natt. Det är säkert fler än jag i 
området som störs av detta. Lägg så till att Norrtullskolan är precis i närheten och 
att unga människor därför regelbundet trafikerar vägen så gör det inte saken 
bättre. 
Med hänsyn till ovanstående skulle jag vilja att kommunen gör någon åtgärd för 
att förbättra trafiksituationen på Stockholmsvägen, så att man inte längre kan köra 
så fort på vägen och att vi som bor här kan känna oss trygga och sova gott på 
nätterna. Problemet kan exempelvis lösas med en vägbula. 
 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2021-01-04 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 93 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Yttrande mål nr. 7559-20 
Skrivelse regnbågsflaggning 
Svar till Kurt-Lennart från Tord du Rietz 2021-01-29 
Protokoll BUS sektorsövergripande samverkan 2021-02-04 

 

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 94 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med 
stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-02-09 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 16 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad HR-
chef samt upphandlare. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Träffpunkt Elvings för perioden 2020-10-01—2024-09-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Hults förskola för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
HIA Kärnhuset för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
familjedaghemmet Delfinen för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Prästängsskolan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
förskola Kullalyckan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
Prästängsskolan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
gymnasiet för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för 
Skogshyddan (komomsorgen) för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
gymnasiet för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Ramavtal har tecknats med Inexchange Factorum AB avseende VAN-
tjänst för perioden 2021-01-11 - 2023-03-14 med möjlighet till förlängning 
6 gånger 12 

 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Ramavtal har tecknats med Nässjö Miljö och återvinning AB avseende 

Hämtning av avfall för perioden 2021-01-01 - 2024-12-31. 
 MBL § 11, 38 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Underlag från kommunledningskontoret 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 95 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2021-02-10 
BUB protokoll 2021-02-10 
SocN protokoll 2021-02-10 
SocB protokoll 2021-02-10 
SbB-protokoll 2021-02-10 
SbN-protokoll 2021-02-10 
Tub protokoll 2021-02-10 
Tun protokoll 2021-02-10 

----- 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-02-23

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 96 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Fordonsutbildning Protokoll 2020-11-19 

-----
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