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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 1 Godkännande av föredragningslistan   

§ 2 Budgetuppföljning per 2020-11-30 - förvaltningen 2020/78  

§ 3 Gemensamt ekonomiservicekontor 2020/23  

§ 4 Upphandling- och inköpspolicy - revidering 2020/286  

§ 5 Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy – revidering 2020/288  

§ 6 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 2020/210  

§ 7 Partistöd 2021 2020/252  

§ 8 Riktlinjer för digital slutarkivering 2020/289  

§ 9 Granskningsrapport av efterlevnad av dataskyddsförordning 2020/305  

§ 10 Kommunens hantering av personuppgifter kopplat till 
krigsplacering 

2020/303  

§ 11 Försäljning del av Muffen 2 - för etablering av bilbesiktning 2020/310  

§ 12 Arrendeavtal för Paddelbana i Tennisparken, Mariannelund 2020/311  

§ 13 Inriktningsbeslut LEADER-områden 2021-2027 2020/274  

§ 14 Ersättningsnivå hemtjänsten -Lagen om valfrihetssystem 2021/5  

§ 15 Riksnorm försörjningsstöd 2021 2021/3  

§ 16 Plan för samhällsorientering 2021 2021/4  

§ 17 Landsbygdsutveckling genom besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun 
Klinten, Eksjö kommun - medborgarförslag 

2020/179  

§ 18 Bibehållet kommunalt ägande av klinten, Hult - Medborgarförslag 2020/216  

§ 19 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 2020/221  

§ 20 Upprätta en station för direktförmedling av användbara föremål på 
Återvinningscentralen - medborgarförslag 

2020/238  

§ 21 Fotbollsmål till lekparken vid Slånbärsvägen i Kaffekullen - 
medborgarförslag 

2020/180  

§ 22 Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - 
motion - fördelning 

2020/246  
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§ 23 Parkeringsräcken på Storegårdsparkeringen - medborgarförslag - 
fördelning 

2020/243  

§ 24 Nytt elljusspår Abborravik - medborgarförslag - fördelning 2020/244  

§ 25 Skidlekplats vid ishallen - medborgarförslag - fördelning 2020/302  

§ 26 Covid-19 - information   

§ 27 Tillfällig förändring av kommunal verksamhet  – övergång till fjärr- 
och distansundervisning på gymnasiet 

2020/304  

§ 28 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – öppen förskola 2020/265  

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

2020/322  

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

§ 31 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 

2020/269  

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

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

2020/321  

§ 34 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Ränneborg 2020/258  

§ 35 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Kulturskolan går 
över till distansundervisning 

2020/291  

§ 36 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek 
och biblioteksfilialen i Mariannelund 

2020/263  

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

2020/262  

§ 38 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Fritidsgård 
Spelverket 

2020/260  

§ 39 Anmälningsärenden   

§ 40 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 41 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 42 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

§ 43 Information extra KS   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

Ks § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Covid-19 
Kommunstyrelse sammanträde - information 
 
Ärende som utgår: 
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Storegårdshallen 
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Kommunala hallar och Olsbergs Arena 
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Eksjö simhall och Prästängshallens gym 
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Ks § 2 Budgetuppföljning per 2020-11-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2020/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Årets resultat prognostiseras bli positivt, 27,5 mnkr (motsvarar +2,4 av skatter 
och bidrag). Det är 2,5 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 30 mnkr 
(motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag). 

Det prognostiserade resultatet är 1,8 mnkr bättre jämfört med oktober månad. 
Sektorernas prognos är 5 mnkr bättre samtidigt som prognosen för skatteintäkter 
är 3,1 mnkr lägre. Prognosen för pensioner har försämrats med 6,3 mnkr mot 
oktober men prognosen för outlagt personalanslag är förbättrad med 6 mnkr.  

Av sektorerna redovisar barn- och utbildningssektorn en förbättrad prognos med 
2,7 mnkr, sociala sektorn med 1,7 och samhällsbyggnadssektorn och 
kommunledningskontoret med 0,5 mnkr vardera. Försämrad prognos redovisar 
tillväxt- och utvecklingssektorn med 0,4 mnkr. 

Sektorerna har till och med oktober förbrukat 1 011 mnkr (95,3 procent) av 
budgetanslaget på 1 062,7 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 26,8 mnkr. Jämfört med prognosen i oktober är det 5,0 
mnkr bättre.   

Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr mot budget i 
helårsprognosen. 

Revisionen ingen avvikelse mot budget i helårsprognosen. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.  

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 3,2 mnkr 
främst beroende på lägre telefonikostnader i samband med nytt avtal, lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och tidigareläggning av neddragning samt 
högre intäkter i samband med försäljning av tjänster. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr (0,9 
procent av budgeten). 
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Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 13,5 mnkr (-3,1 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
personalkostnader i grundskolan. Prognosen innehåller också en engångskostnad 
4,6 mnkr för återställande av moduler och förskola till lägenheter. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 16,1 mnkr (-3,6 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom socialt stöd och då främst inom barn- 
och ungdomsplaceringar samt försörjningsstöd. Även äldreomsorgen och stöd 
och service till funktionshindrade prognostiserar ett underskott.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -4,5 mnkr 
(-7,3 procent av budgeten), underskottet är till största del hänförbart till 
vuxenutbildningarna. 

Kostnaderna för pensioner beräknas främst på grund av längre 
livslängdsantaganden överskrida budget med 2,2 mnkr. 

Anslag hos kommunstyrelsen för oförutsett, integrationsinsatser, 
utvecklingsanslag och projekt försörjningsstöd beräknas lämna ett överskott om 
2,1 mnkr. 

Löneöversynen är inte färdig, prognosen är att utrymmet för outlagt personanslag 
kommer att lämna ett överskott på 6 mnkr. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 23,4 mnkr. Det är 3,1 mnkr lägre än efter oktober beroende på ny 
prognos för skatteintäkter 2020. 

Skatteintäkterna prognostiseras bli 18,6 mnkr lägre än budget, varav 

 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 prognostiseras bli 42,1 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 på grund av 

periodiseringsfond
• 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 2020-05-18
• 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt 

flyktingmottagande
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 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 
kostnadsutjämningssystem) 

 1 mnkr bättre utfall i LSS-utjämning och fastighetsavgift 
 -3,6 mnkr i sämre utfall i inkomstutjämning och regleringspost  

 

Investeringar 

57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 är återstående anslag från 
2019. Till och med november har 14,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 31,7 mnkr, vilket är 25,7 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 

I prognosen efter november har sektorernas prognoser förbättrats, liksom 
prognosen för outlagt personalutrymme, medan skatteprognosen och prognosen 
för pensioner försämrats. Bokslutsdispositioner med slutlig beräkning av 
pensioner och fordringar och skulder kan komma att påverka det slutliga 
resultatet så det avviker från prognosen i november. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2020-10-31  
Beslut Lu 2020-12-15 
Beslut SbB 2020-12-16 
Beslut SocB 2020-12-16 
Beslut BUB 2020-12-16 
Beslut TUB 2020-12-16 
      

Utdrag:  
Beredningar 
Sektorsekonomer  
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Ks § 3 Gemensamt ekonomiservicekontor 
Dnr KLK 2020/23 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsammans med Aneby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner bilda ett 
gemensamt ekonomiservicekontor från och med 2021-12-01 som en verksamhet 
inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering, samt 

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundet har överlämnat förslag till respektive kommun med 
rekommendationen att bilda ett gemensamt ekonomiservicekontor omfattande 
Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2021-12-01. 
Det gemensamma ekonomiservicekontoret föreslås bli en ny verksamhet 
inom Höglandsförbundet med Nässjö som geografisk placering. 

Syftet med ett gemensamt ekonomiservicekontor är att minska sårbarhet, öka 
kvalitet och effektivitet samt ökade möjligheter till utveckling. 

I tjänsteskrivelsen från Höglandsförbundet utvecklas tankarna om gemensamt 
ekonomikontor. 

Fredagen den 8 januari genomfördes, 11 § MBL-förhandling gällande 
organisationsförändring på Ekonomiavdelningen, verksamhetsövergång kring del 
av verksamhet enligt 6b § LAS och 38 § MBL-förhandling för val av utförare. 

Beslutsunderlag  
Lu beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Beslut Höglandsförbundet 2020-10-29 
Tjänsteskrivelse från Höglandsförbundet 
Protokoll facklig förhandling 210108 - 11 och 38 §§ MBL Organisationsförändring 
ekonomi verksamhetsövergång till EKS och val av utförare 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 4 Upphandling- och inköpspolicy - 
revidering 
Dnr KLK 2020/286 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisat förslag till revidering av Upphandlings- och 
inköpspolicy. 

 

Ärendebeskrivning  
Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, § 20. 

En revidering av Upphandlings- och inköpspolicyn har genomförts av 
upphandlingsenheten och omfattar följande; 

 Tillkommande punkt 12: ”Kommunens helägda bolag ska anta 
riktlinjer som är enhetliga med kommunens riktlinjer. Avvikelser från 
dessa ska begäras av respektive bolag och beslutas av Eksjö Stadshus 
AB”. 
 

 Punkt 6 och punkt 7 förtydligande: Tillägg text ”helägda bolag”. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut ledningsutskottet 2020-12-15                                                
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 
Upphandlings- och inköpspolicy  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
VD Eksjö Energi AB 
VD Eksjöbostäder AB / Eksjö kommunfastigheter AB 
VD AB Eksjö Industribyggnader 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
Upphandlingssamordnare 
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Ks § 5 Riktlinjer till upphandlings- och 
inköpspolicy – revidering 
Dnr KLK 2020/288 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisat förslag till revidering av Riktlinjer till upphandlings- och 
inköpspolicy under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Upphandlings- 
och inköpspolicyn. 

Ärendebeskrivning  
En revidering av Riktlinjerna till upphandlings- och inköpspolicyn har genomförts 
av upphandlingsenheten och omfattar följande; 

 Meningen avseende att kommunens helägda bolag ska utföra egna 
riktlinjer rörande rutiner för upphandling och inköp har flyttats till 
Upphandlings- och inköpspolicyn som en egen punkt. 

 I övrigt är ändringarna endast av redaktionell karaktär samt justering av 
LOU:s tröskelvärden (beloppsgränser). 

Beslutsunderlag  
Beslut ledningsutskottet 2020-12-15                                                           
Riktlinjer till Upphandlings-inköpspolicy                                                   
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
Upphandlingssamordnare
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Ks § 6 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 
– handlingsplan för Campus i12 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att i samband med redovisningen av genomlysningen, del 2, redovisa ett 
kompletterat handlingsprogram för en budget i balans för verksamheten Campus 
i12, samt 
 
att därefter notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Den genomlysning som just nu genomförs visar att Campus de senaste åren 
dragits med stora underskott åren 2015 – 2020. 

Campus behov historiskt legat mellan 6 och 7 mkr vilket torde vara en 
fingervisning om Campus verkliga behov. Underlaget redovisades i sin helhet i  
Ks § 293 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12. 

Campus i12 har sedan 2019 genomför ett antal aktiviteter i syfte att minska 
kostnaderna samtidigt som nya ansökningar gjorts i syfte att höja intäkterna.  

Kort sammanfattning av genomförda åtgärder 2019–2020: 

 Minskning av lokalyta med 1500 m2 en effekt av att visuella effekter 
avvecklades. 

 Personal effektiviseringar motsvarande 4,85 tjänster 
 Ökat antal startande studerande, från 73 till 118, endas en gång tidigare 

har Campus i12 haft ett högre antal startande till en HT. 
 Sökt 6 nya YH-utbildningar även detta det största antalet sedan start, 

besked om beviljande från myndigheten kommer den 19 januari. 

Campusi12 ekonomi påverkas av om studerande avslutar sin utbildning i förtid. 
För att kompensera risk för avbrott av utbildning tar Campusi12 ett överintag på 
varje utbildningsplats.  

Sökta utbildningar med start i augusti 2021: 

Behandlingspedagog NPF, 400p 20 platser 
Utvecklingspedagog NPF, 400p 20 platser 
3D artist, 400p  20 platser 
Technical artist, 400p  20 platser 

13



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

IT-säkerhetstekniker, 200p  20 platser 
Nätverkstekniker, 200p  20 platser 

YH-utbildningarna grupperas i tre huvudgrupper som var för sig ska bära sina 
kostnader NPF, Visualisering och IT-utbildningar. 

Tabell 1 Budget i januari över Campusi12 yrkeshögskoleutbildningar, start hösten 2021. 

Utbildningsgrupp Intäkt (tkr)* Kostnad Resultat  Antal stud. 
NPF  3 035 2 038 996 75 
Visualisering 4 539 4 729 -190 76 
IT-utbildningar 1 220 1 117 103 38 
Högskoleutbildningar 736 1 270 -534 60 
IT-spåret 2 300 2 300 0 15 
Tomma lokaler 1 150 1 150 0  
Campus gemensamt 2 215** 3 131*** -1 282  
Totalt 15 195 16 101 -906  

* Antaganden gjorda i Campus i12:s internbudget är att samtliga 6 sökta utbildningarna blir 
beviljade samt att antalet studenter som avbryter utbildningen utbildning i förtid är 10 %. 
** RAM 2021 som inte är öronmärkt 
***kostnader som inte går att föra på enskild utbildning; ledning, administration, marknads-föring, 
gemensamma ytor, IT-support, avskrivningar etc. 

Summerar man förväntade resultatet för 2021 så visar det ett underskott på 900 
tkr. Det förväntade resultatet kommer att uppdateras efter att besked har 
inkommit om beviljade program samt vilka av dessa som har tillräckligt uppskattat 
söktryck. 

Som framgår av bakgrundsbeskrivningen så har de kostnadsminskningarna som 
Campus i12 genomfört inte varit tillräckliga för att nå balans, ytterligare åtgärder 
krävs. Hur stora dessa åtgärder ska vara är avhängigt av vilka YH-utbildningar 
som beviljas av myndigheten samt hur söktrycket utvecklas under våren.  

Oavsett detta kommer det att ställas stora krav på effektiviseringar av YH-
utbildningarna, då det Campus gemensamma underskottet fördelats mellan YH-
utbildningarna är det endast NPF som fortfarande visar ett visst överskott. 

Efter genomlysning, del 2, kommer Campusi12 redovisa ett långsiktigt 
åtgärdsprogram för att få Campus i12 i balans.  

Campus enskilt största utgiftspost för YH-utbildningarna är konsulter bland annat 
i form av lärare. En åtgärd för att minska konsultkostnader är att Campus aktivt 
kommer söka samarbete med andra YH-anordnare i syfte att göra gemensamma 
strategiska upphandlingar samt att undersöka möjligheter att hitta lärarresurser 
inom kommunens sektorer. För att optimera kvalitet på YH-ansökningar har det 
köpts in konsulthjälp. Även detta kommer man arbeta på att minska. 

Avgörande datum för hur Campus ekonomi kommer att utvecklas: 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 19 januari, Myndigheten för yrkeshögskolans beslut om tilldelade 
utbildningar 

 15 mars ansökning till YH-utbildningar öppnar 
 15 april första avstämning av söktryck 
 15 juni måste beslut fattas om utbildningarna ska starta utifrån söktryck 

Våren 2021 innebär ett stort mått av osäkerhet kopplat till avstämningsdatumen 
ovan vilket gör att det i dagsläget är för tidigt att göra en kvalificerad kvantifiering 
av Campus intäkter och kostnader. De utvecklings-områden och eventuella brister 
som identifieras i Genomlysning del 2 kommer att utgöra grund för det fortsatta 
arbetet.  

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Maria Havskog (C) och Markus Kyllenbeck (M) att i samband med 
redovisningen av genomlysningen, del 2, redovisa ett kompletterat 
handlingsprogram för en budget i balans för verksamheten Campus i12. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Campus i12 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 7 Partistöd 2021 
Dnr KLK 2020/252 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistödet för 2021 höjs till 16 792 kr i grundstöd och 10 117 kr i mandatstöd 
samt 

att utbetalning av partistöd snarast ska ske efter att ansökan kommit in.  

Ärendebeskrivning  
Syftet med partistödet är att stärka partiernas roll i den kommunala demokratin. 
Det kommunala partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

Fullmäktige måste besluta, enligt antaget regelverk, om att de partier som får 
partistöd ska redovisa att stödet har använts för sitt ändamål, det vill säga att 
stärka partiets ställning i den lokala demokratin och lokala partiarbetet. 
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnat till kommunen senast 30 
juni. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25, § 144, ska såväl grundstödet som 
det mandatbundna stödet årligen justeras med konsumentprisindex, KPI, i augusti 
året innan. Gällande regler innebär en höjning av partistödet för 2021 med 0,8 
procent.  

 
Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Summa 
   totalt  

S 13 16 792 131 518 148 310 
C 10 16 792 101 168 117 959 
M 9 16 792 91 051 107 843 
SD 6 16 792 60 701   77 492 
KD 4 16 792 40 467   57 259 
V 3 16 792 30 350   47 142 
MP 2 16 792 20 234   37 025 
L 2 16 792 20 234   37 025 

Totalt    630 005 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges presidium gm Mats Danielsson, Kommunfullmäktiges 
ordförande 
Konsumentprisindex augusti 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
HR-avdelningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 8 Riktlinjer för digital slutarkivering 
Dnr KLK 2020/289 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta riktlinjer för digital slutarkivering. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjer för digital slutarkivering har tagits fram i samarbete med övriga 
höglandskommuner. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner och förutsättningar för att kunna bevara 
digital information på bästa sätt, och uppfylla de krav som ställs på offentlig 
verksamhet och rätten att ta del av allmänna handlingar. 

Riktlinjerna omfattar bland annat gallring, krav vid upphandling av nya system, 
informationssäkerhet, filformat, vikten av systemdokumentation samt information 
om överlämnande till e-arkiv. 

 

Beslutsunderlag  
Lu beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Ann Axelsson, administrativ assistent  
Riktlinjer för digital slutarkivering 
      

Utdrag:  
Förvaltningsledningsgruppen 
Administrativa ledningsgruppen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 9 Granskningsrapport av efterlevnad av 
dataskyddsförordning 
Dnr KLK 2020/305 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder inom de områden man inte 
uppfyller kraven i granskningsrapporten, samt 
 
att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningens (GDPR) krav, har en 
revision genomförts på kommunstyrelsen. Revisionen genomfördes dels genom 
kontroll av dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i registerförteckningen, 
dels genom intervju med berörda tjänstemän. Revisionen genomfördes av 
dataskyddsombudet på Höglandsförbundet 2020-10-07. 
 
Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter inom styrelsens ansvarsområde. 
 
Revisionen syftar till att granska den personuppgiftsansvariges övergripande 
rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Följande frågor ingår i 
revisionsrapporten: 
 
1. Har nämnden (personuppgiftsansvarig), säkerställt att det finns 
registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar i enlighet med artikel 30.1 i 
dataskyddsförordningen? 
 
2. Hur sker inventeringen och gallring i den personuppgiftsansvarigas verksamhet? 
 
3. Anlitas personuppgiftsbiträden och har personuppgiftsansvarig tecknade 
personuppgiftsbiträdesavtal? 
 
4. Vilken information om personuppgiftsbehandlingar har de registrerade fått? 
 
5. Vilka förbättringsområden/utmaningar finns inom dataskyddsarbetet? 
 
6. Hur används samtycke som rättslig grund? 
 
7. Har rutiner för dataskydd implementerats? 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

En revisionsrapport har upprättats av dataskyddsombudget. Vid genomgång av 
ovanstående frågor har följande områden pekats ut som förbättringsområden och 
ska prioriteras av personuppgiftsansvarig: 
 
- Personuppgiftsansvar 
- Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är uppfyllda  
- Ange vilka rättsliga grunder som finns för behandlingen. 
 
En uppföljning av revisionen planeras under kvartal tre 2021. 
 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över dataskyddsverksamheten inom kommunen, 
samt att redovisa förslag på åtgärder. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Lu beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Granskningsrapport 
      

Utdrag:  
Personuppgiftsadministratörer 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 10 Kommunens hantering av 
personuppgifter kopplat till krigsplacering 
Dnr KLK 2020/303 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna hanteringen av personuppgifter kopplat till krigsplacering. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns arbete med civilt försvar regleras i Överenskommelsen mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen 
för att tjänstgöra under höjd beredskap. Krigsplaceringen är en planering inför 
höjd beredskap och ett krigsplaceringsbeslut kan komma att ändras. Det innebär 
att den som är krigsplacerad kan komma att tas bort från planeringen och det kan 
också innebära att den som inte omfattas krigsplaceras i ett senare läge, det vill 
säga tas med i planeringen för bemanningen av krigsorganisationen. 
Krigsplaceringen upphör i normala fall när den anställde avslutar sin anställning. 
 
Eksjö kommun, med kommunstyrelsen som organisatoriskt 
personuppgiftsansvarig, avser att genomföra en personuppgiftsbehandling. 
Personuppgiftsbehandlingen gäller i egenskap av anställd, och är därmed inte 
frivillig utan regleras då anställningsavtalet upprättas. Den enskilde har rätt att få 
information om behandling av de personuppgifter som man finns registrerade på. 
 
Detta finns reglerat i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016) som är antagen på EU-nivå. 
 
Aktuella personuppgifter och ändamål 
Ändamål Exempel på 

behandlingar som 
utförs 

Kategori av 
personuppgifter 

Hantera, handlägga och 
administrera 
bemanningen av Eksjö 
kommuns 
krigsorganisation 
 

 Hantera uppgift 
som rör 
yrkesspecifik 
kompetens 

 Hantera avslut och 
omställning 

 Hantera förflyttning 
 

 Namn 
 Personnummer 
 Titel 
 Adress 
 Kontaktuppgifter 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter 
krävs för att Eksjö kommun ska kunna uppfylla våra skyldigheter kopplade till det 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

rättsliga regelverket inom krisberedskap och civilt försvar (Förordning 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, Lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Personuppgifterna kommer att hanteras den tid som det behövs och i enlighet 
med offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vid avslutande av anställning vid 
Eksjö kommun upphör även krigsplaceringen vid kommunen om inte annat anges 
och gallring sker då i samband med avslutande av anställning. Den enskildes 
personuppgifter kan komma att samlas in från annat håll – dessa uppgifter kan 
komma från andra myndigheter eller offentliga register. Den enskildes 
personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om den rättsliga 
förpliktelsen så kräver.   
 

Beslutsunderlag  
Lu beslut 2020-12-15 
Information om kommunens hantering av personuppgifter kopplat till 
krigsplacering 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Säkerhetssamordnare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 11 Försäljning del av Muffen 2 - för 
etablering av bilbesiktning 
Dnr KLK 2020/310 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för del av Muffen 2. 

Ärendebeskrivning  
M & CO Höglandets fastigheter AB har för avsikt att etablera en ny bilbesiktning 
på del av fastigheten Muffen 2 vid Pumpgatan i Abborravik. Hagelsrums biogas 
AB avser förvärva den andra delen av Muffen 2 som behandlas av Eksjö 
kommunfullmäktige 2020-12-15. Biogasverksamheten och bilprovningen har fört 
diskussioner sinsemellan och ser stora fördelar med att samordna etableringarna. I 
direkt anslutning till området finns befintlig självtvättanläggning, 
snabbmatsrestaurang, drivmedelsstationer och däckverkstad.  

Aktuell lokalisering har efter diskussioner mellan parterna konstaterats vara 
lämplig för etablering för bilbesiktning. Förslag om köpekontrakt har förhandlats 
fram mellan parterna och avser ett förvärv om ca 2700 m2 från fastigheten Muffen 
2. Kvadratmeterpriset motsvarar 150 kr/ m2 enligt förslag till köpekontrakt. Eksjö 
kommun bekostar nödvändig fastighetsbildning för att dela upp Muffen 2 i 
ytterligare en fastighet och fastighetsbildningen avses att genomföras parallellt 
med aktuellt ärende om försäljning till Hagelsrums biogas.  

Beslutsunderlag  
Lu beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Muffen 2 bilprovning 
Karta översikt 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
M & CO Höglandets fastigheter AB
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 12 Arrendeavtal för Paddelbana i 
Tennisparken, Mariannelund 
Dnr KLK 2020/311 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna arrendeavtal för utomhus padelbana i Tennisparken, Mariannelund, 

att notera att undantag görs för regler för allmän platsmark utifrån en bedömning 
av den enskilda verksamheten. Platsen är lämplig för den typ av verksamhet och 
bidrar till ökad attraktivitet och landsbygdsutveckling i Mariannelund.  

 

Ärendebeskrivning  
Företaget Rosén & Johansson byggnads AB att inkommit med förfrågan om att 
nyttja mark i Tennisparken för uppförande av en padelbana för utomhusbruk. 
Tanken är att padelbanan ska fungera som ett komplement till Samson´s gym i 
Mariannelund och närheten till gymmet är därför viktig för att kunna nyttja 
omklädningsrum.  

Samhällsbyggnadssektorn har i dialog med företaget föreslagit andra markområdet 
som inte är detaljplanereglerade som allmän plats. Platserna som diskuterats är 
bakom gamla Coop eller bredvid parkering, eller del av parkering vid korsningen 
Skolgatan/Centralgatan. 
 
I en detaljplan regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och 
kvartersmark. Allmän plats är sådan mark som parker, natur, torg eller vägar som 
är till för allmänhetens behov. Upplåtelser av allmän plats får i regel inte ske för 
enskilt ändamål, då den allmänna platsen är till och upplåten för allmänna 
intressen. I tjänsteskrivelsen framgår att i gällande detaljplan redovisas 
tennisparken som allmän plats. 
 
Det har nationellt ifrågasatts om det är tillåtet att upplåta allmän plats för enskilt 
ändamål. Vissa kommuner menar att syftet med den allmänna platsen försvinner 
om den upplåts för ett enskilt intresse. Andra menar att det finns behov. Skälen 
som har använts vid avsteg är mindre avvikelse från detaljplan, att syftet med 
detaljplanen inte motverkas samt att den allmänna platsens tillgänglighet för 
allmänheten inte påverkas i större mån. I studier som gjorts om hur olika 
kommuner hanterar detta framgår att tillfälliga upplåtelser regleras i ordningslagen 
och upplåts med ett polistillstånd. Permanenta upplåtelser regleras i jordabalken 
samt i fastighetsbildningslagen och kan upplåtas via markarrende, 
nyttjanderättsavtal eller servitut.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I Eksjö kommun upplåts allmänplats varje år för bland annat uteserveringar, 
torgverksamhet, evenemang och aktiviteter. Ofta är dessa säsongsbetonade och 
innebär sällan större anläggningsarbeten. Eksjö kommun har tidigare fått förfråga 
om att anlägga paddelbanor på allmän plats i bland annat Storegårdsområdet och 
Vildparken. Vid dessa tillfällen har annan mark funnits för ändamålet och några 
ärenden har inte behandlats politiskt.  

I detta ärende har andra föreslagna platsen funnit olämpliga av sökanden och 
önskar nu få frågan prövad. För markarrende inom allmän plats finns ingen 
tjänstemannadelegation och ärendet prövas därför av kommunstyrelsen. 

I tjänsteskrivelsen redovisas ett markområde inom vilket en padelbana skulle 
kunna anläggas. Förutsättningarna är idealiska för ändamålet då det är plant, 
lättillgängligt och skulle kunna aktivera parken på ett positivt sätt och även öka 
trygghet och närvaro på platsen. Nackdelen är given att en yta på ca 10x20 meter 
(normalmått för padelbana) tas i anspråk som inte kan nyttjas för allmänheten. 
Aktiviteten är givetvis fri för allmänheten att utöva men då mot betalning. Det är 
viktigt att påtala att det redovisade området är större än en bana och avsikten är 
att hitta en optimal placering inom området om ett avtal för anläggningsarrende 
ska ingås. 

 

Beslutsunderlag  
Lu beslut 2020-12-15 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Anlägggningsarrende Mariannelund 9:1 padel 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Rosén & Johansson byggnads AB
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 13 Inriktningsbeslut LEADER-områden 2021-
2027 
Dnr KLK 2020/274 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommun inför den nya programperioden 2021-2027, som 
inriktningsbeslut, fortsatt ska samverka med föreningen Astrid Lindgrens 
hembygd kring lokal landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden, samt 

att medverka i utformning av strategi och budget som ska gälla för Astrid 
Lindgrens hembygd för programperioden 2023-2027 samt ansökan som slutligen 
ska skickas till Jordbruksverket.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-08, §220, att Eksjö kommun skulle för 
perioden 2016-2023 medfinansiera Astrid Lindgrens Hembygd med 379 tkr/år.  

EU:s programperiod går mot sitt slut och det är dags att förbereda för det 
fortsatta arbetet. Kommande programperiod, 2021 - 2027, är kraftigt försenad och 
kommer med största sannolikhet ej att påbörjas förrän tidigast 2023. LEADER-
området Astrid Lindgrens hembygd har i brev daterat 2020-09-16 till 
kommunstyrelserna i LEADER-området önskat ett inriktningsbeslut om att 
fortsätta samverka med föreningen Astrid Lindgrens Hembygd kring lokal 
utveckling genom LEADER-metoden. Vidare önskar föreningen att kommunen 
vill medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla från 2023 samt 
ansökan som slutligen ska skickas till Jordbruksverket.  

Leadermetoden introducerade inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografisk avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojekt. Utifrån en antagen 
utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. Föreningen Astrid 
Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har varit med i samtliga fyra 
programperioder.  

I innevarande programperiod samverkar Astrid Lindgrens Hembygd med 
Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Nässjö och Eksjö kommuner kring 
landsbygdsutveckling genom Leader inom EU:s landsbygdsprogram, med en 
budget för området på 34 miljoner kronor och där medfinansieringen från 
kommunerna utgör 33 procent av budgeten. 
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Bilaga till tjänsteskrivelsen finns en sammanställning över projektstöd Eksjö 
kommun.  

Under kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-19 beslutades att komplettera 
underlaget med sammanställning av projektmedel och kommunens finansiering till 
Astrid Lindgrens hembygd under programperioden. 
 
Till Eksjö-projekt har hittills beviljats 3,9 miljoner.  

Några av de större projekten är följande 

• TUFF landsbygd (600 000 kr) som nominerades till bästa 
utvecklingsprojekt till nationella Ullbaggegalan förra året.  

• Kvarteret K är beviljades stöd för utvecklingen av kulturkvarteren i Gamla 
stan (640 000 kr).  

• Värne allianskyrka var ett av de projekt som var först ut i 
programperioden 2016 (290 000 kr till utveckling av mötesplats) 

Utöver dessa 3.9 miljoner så har Astrid Lindgrens Hembygd också beviljat projekt 
som föreningen själva driver. Nedan är de som särskilt berört och gynnat Eksjö 
kommun. Dessa omfattar medel på ca 4,9 miljoner.  

Yrkande 

Sebastian Hörlin (S), Birgitta Johansson (S), Markus Kyllenbeck (M) och  
Maria Havskog (C) yrkar bifall till beslutet i sin helhet.  

 

 

Beslutsunderlag  
Beslut ledningsutskottet 2020-12-15                                                   
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör och  
Catharina Tingvall, kanslichef 
Underlag inriktningsbeslut 2021-2027 Astrid Lindgrens Hembygd 2020-09-16 
Sammanställning projektstöd Eksjö kommun Astrid Lindgrens Hembygd  
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Astrid Lindgrens Hembyggd
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Ks § 14 Ersättningsnivå hemtjänsten -Lagen om 
valfrihetssystem 
Dnr KLK 2021/5 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återemittera ärendet för vidare komplettering och utredning kring underlaget. 

Ärendebeskrivning  
1 januari 2011 infördes ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Valfrihetssystemet 
grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV) och innebär att det är möjligt för 
privata företag att bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen givet att de har 
ansökt och blivit godkända som utförare av hemtjänst. (Under 2020 har inget 
företag varit godkända utförare av hemtjänst i Eksjö kommun.) 
 
Hemtjänstutförare, såväl kommunens egenregi som privata aktörer ersätts per 
beviljad hemtjänsttimma. I samband med budgetprocessen inför 2021 har 
ersättningen beräknats om. Förändringarna baseras främst på förändrade löner, 
förändrade lokal- och IT-kostnader samt förändrade kostnader för ledning och 
administration.  
  
Beloppen som avser egenregi i tabellen nedan är ersättningsnivåerna för hemtjänst 
utförd av kommunal hemtjänst medan privata aktörer får ersättning enligt de 
belopp som avser dem i tabellen. Skillnaden mellan ersättningen till kommunal 
gentemot privat aktör är övergripande kostnader för ekonomi, HR, IT, och 
administration som kommunen har centralt. Privata utförare är i denna 
prissättning kompenserade för skillnader i momsregler.  
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsen överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återemittera 
ärendet för vidare komplettering och utredning kring underlaget. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) förslag till återremiss, mot att 
ärendet hanteras vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
SocB beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren, sektorsekonom 2020-12-03. 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Kommunfullmäktige 
Sektorsekonom sociala sektorn 
Ekonomiassistent sociala sektorn 
ADM-samordnare sociala sektorn 
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Ks § 15 Riksnorm försörjningsstöd 2021 
Dnr KLK 2021/3 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera att riksnorm 2021 är enligt bilaga 1. 

Ärendebeskrivning  
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån 
på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår 
och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.  

 
I riksnormen 2021 har normens samtliga poster räknats upp med 0,3 procent 
jämfört med riksnormen för 2020.  

Beslutsunderlag  
SocB beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare 2020-12-03 
Riksnormen för försörjningsstöd 2021 från Socialstyrelsen 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef IFO

30



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 16 Plan för samhällsorientering 2021 
Dnr KLK 2021/4 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta upprättat förslag till plan för samhällsorientering 2021 i Eksjö Kommun. 

Ärendebeskrivning  
Kommunen är skyldig att erbjuda och genomföra samhällsorienteringen inom ett 
år efter att deltagaren påbörjat sin etableringsplan. Kommunen ansvarar dessutom 
för information och rekrytering, samt att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad 
kurs. I förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända (SFS 2010:1138) 
beskrivs syftet, innehållet, formen och genomförandet av samhällsorienteringen. I 
grunden skall samhällsorienteringen erbjudas på modersmålet och den skall minst 
omfatta 100 timmar fördelade på åtta obligatoriska moduler.  

Kommunen skall årligen revidera och anta en plan för samhällsorientering (SFS 
2010:1138). 

Under 2021 kommer Eksjö kommun i första hand erbjuda samhällsorienteringen 
på arabiska, för att därefter återigen genomföra kursen på tigrinja. 

Vuxenutbildningen i Eksjö kommer erbjuda samhällsorienteringen i egenregi, i 
första hand i de lokaler som Vux i12 disponerar på ITolv-området. Vux i12 
ansvarar för att deltagarna erbjuds tillgång till kompetenta samhällsinformatörer, 
ändamålsenliga lokaler och att samhällsorienteringen genomförs i enlighet med 
aktuella styrdokument.  

Beslutsunderlag  
TUB beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från Christian Thomsen vuxenutbildningschef, 2020-12-10 
Förslag till Plan för samhällsorientering 2021 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Vuxenutbildningschef
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Ks § 17 Landsbygdsutveckling genom 
besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun Klinten, 
Eksjö kommun - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/179 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-03-18. 

Lars Evert Björck framför i medborgarförslaget att huvudbyggnaden i Klinten ska 
hyras ut ekonomiskt förmånligt till åretruntboende, skriven inom Eksjö kommun. 
Vidare framför förslagsställaren att hantering och ekonomiska tillgångar vad gäller 
vandrarhem och Lilla Klinten tillförs Hultbygden, Försjöns Fritid och Movänta 
camping, samt att Lönhult/Ågersgöl återköps genom tvångsinlösen/ 
expropriation för att ingå i utvecklingen av besöksnäringen inom Hultbygden. 

Eksjö kommun har att ta ställning till hur fastigheten Ägersgöl 2:1, såväl reservatet 
såsom befintliga byggnader, ska förvaltas på lämpligast sätt. Intressenter för att 
bedriva verksamhet i byggnaderna och lägergården är välkomna att anmäla 
intresse till Eksjö kommun varefter kommunen tar ställning till inkomna förslag. 
Någon konkret eller formell förfrågan om att använda huvudbyggnaden för 
åretruntboende finns inte och byggnaderna har en låg standard. För att vara 
lämpade för åretruntboende konstateras att byggnaderna skulle behöva rustas upp 
avsevärt. 

På senare år har intresset för att bedriva verksamhet från föreningsliv eller andra 
intressenter varit lågt. Försjöns fritid hyrde lägergården fram till 2016. Eksjö 
kommun för just nu diskussion med flera intressenter som är villiga att bedriva 
verksamhet på Klinten, bland dem några av förslagsställarens förslag. I första 
hand diskuteras att anläggningen ska hyras ut och inte överlåtas eller skänkas. 
Hyressättning av anläggningen bestäms av vad anläggningen kostar över tid vad 
gäller drift och underhåll. Oavsett vem eller vilka som avser hyra eller bedriva 
verksamhet på anläggningen kommer en hyressättning utgöras av en 
marknadsmässig hyra. Om eventuella lättnader eller bidrag ska beviljas för att 
främja ett allmänt eller kommunalt syfte kommer det inte ske genom 
hyresreduktion utan genom eventuella andra typer av stöd.  
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Fastigheten Ägersgöl 2:2 (Lönhult/Ägergöl) är privatägd och utgörs av äldre 
bostadsbebyggelse med tomtmark som är undantaget från när Klintens 
naturreservat bildades 2005. Syftet med reservatet är att: 

- bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med 
naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer, samt 

- tillvarata områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarande av 
områdets naturvärden. 

I 2 kapitlet 18 § Regeringsformen (RF) stadgas att varje medborgares egendom är 
tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 
någon annan genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för 
att tillgodose angelägna allmänna intressen.  

Sammanfattningsvis kan det inte anses finnas skäl för att tillämpa expropriation av 
föreslagen fastighet. 

Beslutsunderlag  
SbB beslut 2020-12-16 
TUB beslut 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist mät- och exploateringschefen samt Anne-
Marie Pejrud tillförordnad fritidschef, 2020-10-23 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-29 
Medborgarförslag från Lars Evert Björck, 2020-07-14 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 18 Bibehållet kommunalt ägande av klinten, 
Hult - Medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/216 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-03-18. 

Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande: 

Eksjö kommun avser att göra en ny fastighetsbildning av gården Klinten vid 
Försjön i Hult. En tanke från kommunledningens sida är att en avstyckad 
fastighet ska kunna säljas. Klinten är dock sedan cirka 50 år tillbaka en viktig del 
av besöksnäringen i Hultbygden, och dessutom en allmän rekreationsplats för 
Hultbor och andra besökare. 

Vidare framför förslagsställaren att anläggningen är välbesökt, även om det kanske 
inte alltid märks i form av intäkter till kommunen. Den samhällsekonomiska 
nyttan med Klinten överstiger enligt förslagsställaren med allra största sannolikhet 
kommunens driftkostnader. 

Förslagsställaren vill att: 

- Kommunen behåller sitt ägande över Klinten för att området även i 
fortsättningen ska kunna utnyttjas av allmänheten. 

- Kommunen behåller sitt ägande över Klinten och dessutom i högre 
utsträckning marknadsför anläggningen för att främja besöksnäringen. 

- Kommunen underlättar för Movänta Camping i Hult att i högre 
utsträckning använda anläggningen för sin verksamhet (till exempel 
bröllop, företagsevent, läger och dylikt). 

- Att fastighetsbildning pausas och att ett samråd hålls med invånare, 
föreningar och näringsliv i Hult vad gäller Klintens framtida status. 

- Att en nybildad fastighet inte når ner till vattnet, och att allmänheten 
därmed fortsättningsvis har tillträde till strandområde. 
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För närvarande föreligger inte beslut om försäljning utan Eksjö kommun för 
diskussioner med Movänta camping som är intresserade av att hyra anläggningen 
säsongen 2021. Intentionen är att så kommer ske under 2021. Utvärdering 
kommer därefter ske för att ta ställning kring framtiden. Kommunens sektorer 
arbetar i nuläget för att hitta en eller flera verksamhetsutövare som är lämpliga att 
bedriva verksamhet på anläggningen. Det finns i nuläget aktuella intressenter och 
Eksjö kommun diskuterar ett möjligt upplägg för uthyrning med en av dessa för 
säsongen 2021 inledningsvis.  

Samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn bedömer att frågan 
om vem som äger fastigheten i framtiden i sig inte är avgörande för om en väl 
fungerande besöksnäring på fastigheten i framtiden. Ett privat ägande kan vara en 
grundläggande förutsättning för att få till stånd de investeringar och engagemang 
som behövs för att vidareutveckla anläggningen.  

För mer utförlig information kring historik, bakgrund samt hur anläggningen 
bedrivits på anläggningen fram till 2020 hänvisas till den konsekvensanalys som 
godkändes av kommunstyrelsen 2020-06-02. Konsekvensanalysen beskriver flera 
av förslagsställarens punkter. 

Avseende frågeställningarna om fastighetsbildning så beslutade kommunstyrelsen 
2018 att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att genomföra fastighetsbildning 
för vissa av kommunens byggnader, däribland Klinten, se ledningsutskottets 
beslut 2018-10-16 och 2018-12-11. 

2019 skickade samhällsbyggnadssektorn in ansökan om avstyckning för att skilja 
byggnaderna med tillhörande tomtmark från kommunens naturreservat så att de 
olika delarna var för sig bildar separata fristående fastigheter. Fastighetsbildningen 
har inte börjat handläggas av Lantmäteriet ännu men bedöms vara slutförd under 
2021. Lantmäteriet är en statlig myndighet som utreder och prövar om 
fastighetsbildning är lämplig utifrån aktuell lagstiftning som i föreliggande fall 
utgörs av naturreservatsföreskrifter, strandskyddsregler, att fastigheten får en 
lämplig utformning/arrondering med mera. Frågan genomförs helt i kommunens 
egen regi och är inte beroende av om beslut om försäljning sker eller inte.  

Det är möjligt att pausa fastighetsbildningen men det är inget 
samhällsbyggnadssektorn förordar.  
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Beslutsunderlag  
Beslut SbB 2020-12-16 
Beslut TUB 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist mät- och exploateringschefen samt Anne-
Marie Pejrud tillförordnad fritidschef, 2020-12-10 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-29 
Medborgarförslag, 2020-09-10 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 19 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 
Dnr KLK 2020/221 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen i den del som avser Naturum, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-03-18. 

Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) framför i 
rubricerad motion följande: 

Klinten är en pärla som under många år bidragit till ökad turism i kommunen. 
Den har också under flera år bidragit till att de ekonomiska förutsättningarna för 
att driva Movänta Camping, vilket i sin tur bidragit till att affären i Hult också haft 
möjlighet att fortleva.  

Förslagsställarna vill utveckla Klinten med ett Naturum, där miljöerna i de tre 
naturreservaten Kakelugnsmossen, Klinten och Skurugata ska beskrivas. Ett 
naturum i Klinten skulle också avlasta parkeringarna vid Skurugata framför 
förslagsställarna.  

Turistnäringen är idag vår snabbast växande näring. Det är därför av stor vikt att 
kommunen i framtiden har rådighet över anläggningen.  

Innan eventuell försäljning vill motionärerna att nedanstående åtgärder vidtas.  

Uppdra till samhällsbyggnadssektorn: 
- att i samband med Hultbyggdens Intresseorganisationer (samhällsförening och 
Försjöns Fritid, med flera) samt att dialog med campingens hyresgäst genomförs. 

- att noggrant beräkna vad framtida driftskostnader kommer att bli efter 
kommunens försäljning av VA-nätet till Eksjö Energi AB. Och vad en lämplig 
hyra till extern hyresgäst skulle kunna bli. 
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- att tillsammans med länsstyrelsen undersöka möjligheten till etablering av ett 
Naturum på Klinten som beskriver naturen i våra tre naturreservat Klinten, 
Klockarmossen och Skurugata. 

Samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn anser att det finns 
flera tänkbara scenarion för Klinten i framtiden. Sedan 2016 till 2020 har 
anläggningen bedrivits helt i kommunal regi vilket inte är ett hållbart scenario över 
tid. För att anläggningen ska fungera som det ursprungligen var tänkt är det en 
förutsättning att det finns ett lokalt förankrat engagemang för att bedriva 
verksamhet på anläggningen. I samband med att ärendet om Klinten behandlades 
i kommunfullmäktige i september 2020 har det dykt upp ett stort engagemang av 
både nya samt tidigare intressenter för att bedriva verksamhet på Klinten. För 
närvarande för Eksjö kommun genom samhällsbyggnadssektorn och tillväxt- och 
utvecklingssektorn ingående diskussioner med verksamhetsutövaren på Movänta 
camping.  

Hyressättning av anläggningen bestäms av vad anläggningen kostar över tid vad 
gäller drift och underhåll. Oavsett vem eller vilka som avser hyra eller bedriva 
verksamhet på anläggningen kommer en hyressättning utgöras av en 
marknadsmässig hyra. Om eventuella lättnader eller bidrag ska beviljas för att 
främja ett allmänt eller kommunalt syfte kommer det inte ske genom 
hyresreduktion utan genom eventuella andra typer av stöd. Hyressättningen för 
anläggningen under rådande omständigheter är cirka 120 tkr per år exklusive 
rörliga kostnader för el, vatten, avlopp med mera. 

Intentionen är att hyra ut Klinten till Movänta camping under säsongen 2021 till 
att börja med. Att dra några mer långsiktiga slutsatser om framtiden är i nuläget 
inte lämpligt och utvärdering bör ske när säsongen 2021 är över för nytt 
ställningstagande för hur byggnaderna ska hanteras i framtiden.  

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I 
Naturvårdsverkets riktlinjer för Naturum (rapport 6696) finns mer information 
om hur arbetet med Naturum ska bedrivas i Sverige. I riktlinjerna finns 
information om vad som gäller för att kunna godkännas som Naturum. De är 
bland annat följande. 

- Bemanning ska utformas så att verksamheten är öppen för 
allmänheten minst 1 000 timmar fördelade på minst 150 dagar. 
 

- För Naturum ska det finnas ett föreståndarskap motsvarande minst 75 
procent av en heltidstjänst. 
 

- Verksamheten ska innehålla regelbunden och varierad 
programverksamhet, som omfattar minst 100 programpunkter under 
minst sex månader. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att bildande av Naturum kräver en stor 
tillökning av både ekonomiska och personella resurser vilket under rådande 
förutsättningar inte är genomförbart. Frågan om Naturum eller inte är ingen 
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motsättning för att utveckla Klinten vare sig utifrån biologiska, frilufts- eller 
besöksnäringsmål. Om förutsättningarna förändras kan frågan om Naturum 
väckas på nytt i framtiden när förutsättningarna är de rätta. 

För mer utförlig information kring historik, bakgrund samt hur anläggningen 
bedrivits på anläggningen fram till 2020 hänvisas till den konsekvensanalys som 
godkändes av kommunstyrelsen 2020-06-02. Denna konsekvensanalys återges 
nedan: 

I samband med översiktsplaneringen i Höreda kommun 1969 väcktes idén om att 
köpa Klinten för att anlägga en fritidsby för att allmänheten skulle få tillgång till 
att använda det som idag utgör naturreservatet Klinten. Höreda kommun köpte 
hela gården, Ägersgöl 2:1, med tillhörande skogs- och åkermark innan 
kommunsammanslagningen. 

Eksjö kommun har under åren byggt om ladugården till en logementdel och en 
stor gemensamhetsyta på logdelen, även bostadshuset inreddes med sängplatser. 
Totalt finns cirka 40 sängplatser. 

Ändamålet var att anlägga friluftsgård för skolklasser och andra grupper i Eksjö 
kommun med inriktning på föreningsliv. Gården uthyrdes även till andra grupper 
utanför kommunen. 

I samband med en krympande ekonomi togs beslut 1994-04-01 att hyra ut Klinten 
till Friluftsfrämjandet som drev Klinten med i stort sett samma inriktning fram till 
2007-12-31. 

Friluftsfrämjandet etablerade en tysk kontakt som återkommande under tre 
veckor på sommaren hade läger för 75 – 80 tyska ungdomar och som var basen 
för deras inkomst. 

2005 bildades Klintens naturreservat i kommunal regi formellt där hus och 
ladugård med tomtplats undantogs från reservatet, reservatsdelen förvaltas sedan 
dess enligt särskild skötselplan. 

2008-01-01 övertog Försjöns Fritid AB hyreskontraktet för Klinten och drev den 
på motsvarande sätt fram till 2016-02-16. 

Därefter har det varit kommunal verksamhet på Klinten, under två år hyrdes 
anläggningen av sociala sektorn, beroendeenheten, och idag hyrs den av tillväxt- 
och utvecklingssektorn som bedriver verksamheten och i andra hand hyr ut 
anläggningen för evenemang av olika slag. 

Basen i uthyrning har varit uthyrningen till de tyska ungdomarna, därutöver är det 
främst uthyrt till privata evenemang. Kommunens egna ungdomar har på senare 
år inte nyttjat anläggningen i den grad som var tänkt från början.  

Anläggningen står outnyttjad större delen av året med undantag av ovan beskrivna 
aktiviteter under sommarmånaderna, i huvudsak juni-augusti. 2018 beslutade 
kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att fastighetsbilda 
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vissa av kommunens byggnader, däribland Klinten, se ledningsutskottets beslut 
2018-10-16 och 2018-12-11. 

2019 skickade samhällsbyggnadssektorn in ansökan om avstyckning för att skilja 
byggnaderna med tillhörande tomtmark från kommunens naturreservat så att de 
olika delarna var för sig bildar separata fristående fastigheter. Fastighetsbildningen 
har inte börjat handläggas av Lantmäteriet ännu men bedöms vara slutförd under 
2020.  

På senare år har en större investering skett, utöver sedvanligt underhåll av 
byggnaderna, i form av sjöledning för vatten- och avlopp (VA) med 
anslutningspunkt vid vattenverket norr om Movänta. VA-anläggningen bedöms 
hålla många år till utan större kostnader men den kommer förr eller senare behöva 
reinvesteras. Sommaren 2019 upptäcktes en vattenläcka i logementsdelen som 
innebar en oförutsedd kostnad om 256 tkr exklusive interna personalkostnader. 
Denna typ av oförutsedda kostnader kan uppkomma då och då, särskilt för 
byggnader som inte har daglig tillsyn eller verksamhet och anläggningen är i flera 
avseenden ålderstigen. 

Nedan följer olika framtidsscenarion. 

Kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen: 

Med anledning av den låga nyttjandegrad som råder idag så borde betydligt fler 
kommunala verksamheter använda anläggningen för att det ska kunna anses 
motiverat att kommunen fortsatt ska lägga medel på att bibehålla och äga 
anläggningen. Över tid är anläggningen kostnadskrävande avseende underhåll och 
investeringar. Det är inte realistiskt att förvänta sig en självförsörjande ekonomi i 
balans om kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen, utan nyttan med 
att ha anläggningen i kommunal regi ska vägas mot de mjuka värden anläggningen 
har potential att fylla. Bedömningen är att den i så fall måste användas i mycket 
högre grad än vad som är fallet idag. Exempelvis av skolor, ungdomsverksamhet, 
fritidsverksamheter, konferenser och liknande i kommunens egen regi. Detta är 
mjuka värden som i princip är omöjligt att sätta ett rättvisande ekonomiskt värde 
på. Anläggningen får anses ha ett unikt läge intill Försjön och i direkt anslutning 
till kommunens eget reservat samt det statliga naturreservatet Skurugata-
Skuruhatt. Men byggnaderna kan inte anses tillföra något väsentligt mervärde för 
reservatens del i dagsläget med anledning av att anläggningen används i så pass 
liten grad. En potentiell användning för anläggningen skulle kunna vara att 
kommunen utvecklar anläggningen till att bli ett ”Naturum” som utgångspunkt 
för framtida besöksmål för reservaten. 

Om kommunen avyttrar anläggningen: 

Avstyckning av byggnaderna och tomtplats möjliggör avyttring av anläggningen 
och ett annat ägande och förvaltande. En avyttring innebär naturligtvis att Eksjö 
kommun förlorar rådigheten över byggnaderna och tomtplatserna. Kommunen 
bestämmer dock till vem anläggningen eventuellt säljs till, men det innebär inte att 
kommunen kan veta vad anläggningen utvecklas till på sikt och kommunen har 
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mycket liten möjlighet att påverka det om inte området planläggs. Ett tänkbart 
scenario är att det skulle kunna avyttras till verksamhet inom turistnäring eller för 
privat bruk. Vilken utveckling det sedan tar kan endast spekuleras om. 

Naturreservatet i sig berörs inte direkt av en eventuell försäljning då åtkomst till 
väg, parkeringar, vindskydd, badplats och reservatet som helhet inte berörs av 
vem som äger anläggningen med tillhörande tomtmark. Anläggningen med 
tomtmark utgör cirka 1,5 hektar, att jämföras med reservatet som omfattar cirka 
80 hektar mark. En annan aspekt med en avyttring är att det kan möjliggöra att en 
verksamhet inom exempelvis turistnäring har potential att utveckla anläggningen. 
Förutsättningarna för att investera skapas om fastigheten överlåts med äganderätt 
genom att finansiering genom lån med fastigheten som säkerhet möjliggörs. 
Investeringar som annars är mycket svåra att åstadkomma om kommunen står 
som hyresvärd gentemot en verksamhet. Det har konsekvent under åren i 
kommunens förvaltning varit en rad olika verksamhetsutövare som bedrivit 
verksamheten i några år, i bästa fall bortåt 10 år men inget mer varaktigt.  

En avyttring till verksamhet inom exempelvis turistnäring skulle innebära en mer 
kommersiell verksamhet vilket i sig förmodligen gör anläggningen mer otillgänglig 
för allmänheten. Likaså om det skulle avyttras för bostadsändamål så kan vi 
förvänta oss att tomtplatserna blir helt privata. Samtidigt kan det inte anses vara 
byggnadernas kvaliteter eller tomtmarken i sig som gör området värdefullt för 
friluftslivet i anslutning till reservatet. 

Generellt gäller att i de fall det kan komma att bli aktuellt med avyttring är det av 
yttersta vikt att fastighetsbildning kan ske på ett sådant sätt att allmänhetens 
tillträde påverkas minimalt för området. Byggnaderna i sig kan även ha 
förväntningar från allmänheten att vara tillgängliga på ett eller annat sätt. Det kan 
ha att göra med historiska kopplingar eller tidigare och nuvarande kommunalt 
engagemang. Dessa aspekter måste dock vägas mot de faktiska ekonomiska och 
personella resurser kommunen har att röra sig med i ett helhetsperspektiv vad 
gäller förvaltandet av de kommunala byggnader som hanteras av 
samhällsbyggnadssektorn. 

Nuvarande bemanning och arbetssätt förutsätter generellt ett ömsesidigt utbyte av 
tjänster mellan hyresgäst och hyresvärd vilket sker med huvuddelen av 
hyresgästerna. Bemanning och rutiner är i huvudsak mycket begränsade för att 
uppfylla verksamheters krav på service.  

Utifrån samhällsbyggnadssektorns perspektiv är båda scenarierna enligt ovan 
möjliga för framtiden men aspekterna som det för med sig måste beaktas och ett 
inriktningsbeslut för framtiden behöver fattas för hur kommunen fortsatt ska 
hantera byggnaderna i Klinten.  

Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska resurser 
tillföras i form av investeringar och personal så att anläggningen faktiskt används i 
betydligt högre grad.  
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En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen 
som helhet och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer 
energi på kärnverksamhet. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut SbB 2020-12-16 
Beslut TUB 2020-12-16 
Beslut KS 2020-09-29 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist mät- och exploateringschefen samt Anne-
Marie Pejrud tillförordnad fritidschef, 2020-10-23 
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (C) 
2020-09-18 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna
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Ks § 20 Upprätta en station för direktförmedling 
av användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/238 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-04-22. 
 
Olle Löwgren framför i medborgarförslaget följande:  
Under vecka 40 genomförde Naturskyddsföreningen i Eksjö en aktion på vår 
utmärkta återvinningscentral (ÅVC). I den uppmanade Naturskyddsföreningen 
oss Eksjöbor att kasta bort mindre och ta till vara mer. En lysande idé, tyckte 
förslagsställaren, och berömde dem på Facebooks Eksjögrupp. Enligt 
förslagsställaren blev antalet "likes" häpnadsväckande och inlägget följdes senare 
av flera i samma anda. En mycket vanlig kommentar var att det borde finnas ett 
system som medger att folk kan ta hand om sådant som andra har gjort sig av 
med, om de nu anser sig tvungna att göra det. Varje gång förslagsställaren besöker 
ÅVC tänker han själv också så.  
 
Förslagsställaren menar vidare att det som finns i form av flera second hand-
butiker som sköter denna förmedling behöver kompletteras med något mera, så 
att säga direktverkande. Folk lämnar nämligen inte allt användbart på Eksjö Retro, 
utan kastar det som värdelösa sopor på ÅVC. Där skulle användbara saker kunna 
sorteras ut och erbjuda till nya ägare. Sådan verksamhet finns i flera andra 
kommuner, närmast i Aneby.  
 
Förslagsställaren påtalar att det nog kan anses vara helt belagt att vår 
överkonsumtion av jordens resurser är vad som nu allvarligt hotar att knäcka oss. 
Alla bidrag till en sann återvinning är nödvändiga i dag. Att använda grejer i stället 
för att elda upp eller skrota dem, måste rimligen anses vara det bästa valet.  
Förslagsställaren önskar därför att en station för direktförmedling av användbara 
föremål upprättas på ÅVC. Former och regelverk för verksamheten kan lätt 
utredas efter kontakt med andra kommuner som tillämpar detta. 
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Förslagsställaren tar upp en åtgärd som faller helt i linje med Agenda 2030 och ett 
förbättringsförslag för ett mer hållbart Eksjö kommun.  

Det är Eksjö Energi AB som har hand om återvinningscentralerna i Eksjö 
kommun. Av skrivelse från VD och renhållningschef framgår att Eksjö Energi AB 
ställer sig positiva till att bjuda in aktiva hjälporganisationer i kommunen för en 
diskussion kring hur en sådan verksamhet kan byggas upp. Grundförutsättningen 
är att hjälporganisationerna tar ansvar för mottagande, omhändertagande, skötsel 
och städning av aktuell yta. Eksjö Energi AB anvisar lämplig plats till 
återvinningscentralen i Eksjö. Ingatorps återvinningscentral har idag ingen 
möjlighet att erbjuda återbruk på grund av platsbrist. Under 2020 har aktiviteter i 
linje med åtgärden genomförts av Naturskyddsföreningen precis som 
förslagsställaren beskriver vilket varit positivt. Naturskyddsföreningen har då 
skapat förutsättningar för att lämna material och prylar för återbruk inne på 
återvinningscentralen i Eksjö. Eksjö Energi AB har i nuläget inte resurser för att 
hantera hela kedjan för återbruk i egen regi men kan bidra med tekniska 
förutsättningar och utrymme. 

Ett alternativ till externa hjälporganisationer eller företag skulle vara att inrymma 
den i socialförvaltningens aktiverings- och sysselsättningsverksamhet. 
Förutsättningar för detta finns inte i nuläget. 

Samhällsbyggnadssektorn, i samråd med Eksjö Energi AB, anser att 
medborgarförslaget kan anses besvarat då arbete sker i linje med förslaget även 
om det är flera steg från att en fungerande återbruksfunktion finns att tillgå via 
återvinningscentralen. Tillägg ska också göras att Eksjö kommun via sociala 
sektorn tar emot och erbjuder hämtning av prylar, möbler, kläder med mera via 
Retro på I12-området och är en fullt fungerande och bra återbruksverksamhet. 
Vidare finns även flera secondhandbutiker drivna i privat regi att tillgå. Ingen av 
dessa tar dock emot exempelvis byggmaterial för återbruk. 

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Stellan Johnsson (C) att avslå medborgarförslaget. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Beslut SbB 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, 2020-12-10 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-03 
Medborgarförslag från Olle Löwgren, 2020-10-10 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Ks § 21 Fotbollsmål till lekparken vid 
Slånbärsvägen i Kaffekullen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/180 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen. 
 
Axel Back, Eksjö, framför i medborgarförslaget önskemål om att två sjumanna 
fotbollsmål sätts upp i lekparken på Slånbärsvägen. Förslagsställaren menar att det 
är många barn på Kaffekullen som gillar att spela fotboll i lekparken, men att det 
saknas riktiga fotbollsmål. Förslagsställaren tycker att det blir mycket roligare att 
spela fotboll med riktiga mål. 
 
Lekplatsen vid Slånbärsvägen med benämningen Hallonvägen i kommunens 
interna arbete är en av två lekplatser i bostadsområdet Kaffekullen. Eksjö 
kommun för interna diskussioner om hur drift och skötseln av de kommunala 
lekplatserna ska effektiviseras. Tidigare har förslag om att lägga ner vissa 
kommunala lekplatser lagts fram vilket kan komma att aktualiseras igen. 
Lekplatsen vid Slånbärsvägen är dock ingen av dessa då denna lekplats ligger 
strategiskt placerad med ett stort upptagningsområde och är lätt att ta sig till då 
den ligger i anslutning till separat gång- och cykelväg.  
 
Fotbollsmål finns vid ett fåtal park- och lekplatsmiljöer i kommunen och är 
generellt uppskattade och välutnyttjade. Problemställningarna kring fotbollsmål 
kan vara att det försvårar gräsklippningen och har i vissa fall gett upphov till 
klagomål från närboende. Ingen av dessa problemställningar bedöms överstiga 
nyttan med att bidra till en mer attraktiv lekplats med aktiviteter som kan få fler 
barn, ungdomar och vuxna att röra på sig.  
 
Fotbollsmålens storlek behöver anpassas till platsen och funktionella krav så att 
området kan skötas rationellt och möjligen kan något mindre mål än sjumannamål 
bli aktuella på denna plats. Fotbollsmålen kostar mellan 6000-8000 kr styck och 
drifttiden förväntas öka med ett fåtal minuter per driftrunda. Drift och skötsel av 
målen bedöms obetydliga. 
 
Axel Back kan förvänta sig fotbollsmål till lekplatsen vid Slånbärsvägen i 
Kaffekullen till sommaren 2021. 
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Beslutsunderlag  
Beslut SbB 2020-12-16 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring samhällsbyggnadschef, 2020-12-09 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-29 
Medborgarförslag från Axel Back, 2020-07-13 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 22 Effektivisering av kommunens 
administration och överbyggnad - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2020/246 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson (SD) framför i motion 2020-10-22 
följande. 

Med i tidigare års lagda budgetar har Sverigedemokraterna berört Eksjö kommuns 
personalstorlek angående antal anställda och nyanställningar av tjänstepersoner, 
chefer och mellanchefer, och denna överbyggnad som är enorm jämfört med 
andra likvärdiga kommuner enligt Kolada.  

Sverigedemokraterna har även vid flertal tillfällen deklarerat att professionen med 
kommundirektören Tord Du Rietz i spetsen och med en liten grupp ska utreda 
och återrapportera till kommunfullmäktige. Man har fått till svar att det inte varit 
den politiska viljeinriktningen då Sverigedemokraternas budget tidigare blivit 
nerröstad. Med ovanstående i beaktande, läggs nu ett skarpt förslag till utredning 
med denna motion.  

Sverigedemokraterna vill   

att kommundirektören Tord du Rietz ihop med en grupp på max tre personer tar 
fram en enkät som alla kommunanställda får ta del av och svara på i hela 
organisationen bland våra anställda och bolag från lägsta till högsta instans.  

att svaren på denna enkät skickas direkt till denna grupp för bästa genomslagskraft 
och av högsta anonymitet, som sedan presenteras här i kommunfullmäktige.  

att bland frågorna ska det tydligt framgå vad som kan göras bättre och vilka 
tjänster (inte person) som är överflödiga i er eller överordnad organisation. 
Frågorna bör ställas i denna ordning nerifrån och upp, då chefer håller chefer 
bakom ryggen samt att vi måste komma i fas med denna överbyggnad. 
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Beslutsunderlag  
Beslut Kf 2020-12-15 
Motion från Sverigedemokraterna 2020-10-22 
      

Utdrag:  
Sverigedemokraterna 
Ledningsutskottet 
Kommundirektör 
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Ks § 23 Parkeringsräcken på 
Storegårdsparkeringen - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2020/243 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Tapio Sulasami framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande. 
Parkeringen vid Storegårdsområdet (öster om Prästängsskolan) används för 
parkering av personbilar, kollektivtrafik med mera. Parkeringsplatserna är målade 
med vita linjer. Det finns även en källsorteringsstation på området. 
Då parkeringsplatsen inte nyttjas vad den egentligen är till för, förekommer det att 
en del nyttjar området för fordonsaktiviteter av andra slag. Det märks bland annat 
av de spår som finns inom området. 
 
För att till viss del begränsa oönskade aktiviteter med fordon bör 
parkeringsräcken sättas upp, eventuellt kompletterade med upphöjda refuger som 
markerar in- och utfarterna från respektive parkeringsområde. Man bör även 
överväga att anlägga lämpliga upphöjda "refuger" som markerar in- och utfarter 
från respektive parkeringsområde, och anlägga lämpliga hastighetsbegränsande 
hinder längs "bussgatan" inom parkeringsområdet. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut Kf 2020-12-15 
Medborgarförslag från Tapio Sulasami 2020-10-19 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 24 Nytt elljusspår Abborravik - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2020/244 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Ärendebeskrivning  
Tomas Riebring framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande. 

I Eksjö tätort finns idag två system med elljusspår, Brännemon och 
campingen/Skidstugan. Brännemon är beläget i stadens norra del och 
campingen/Skidstugan i stadens östra del. Idag är det långt till elljusspår för 
boende i Eksjös sydvästra delar. Det föreslagna elljusspåret har ett strategiskt 
geografiskt läge i förhållande till övriga elljusspår. 

Föreslaget nytt elljusspår är redan belyst med 1 950 meter (m), mestadels i form av 
gång- och cykelvägar. Sträckan som saknar belysning idag är Lyckeberg-Persö, en 
sträcka på 450 m. Inga nya vägar behöver anläggas. 

Med relativt små insatser, 450 m ny belysning, skulle alltså Eksjö kunna få ett 2,4 
km nytt elljusspår. Underlaget för det nya elljusspåret skulle vara 1760 m grus och 
640 m asfalt. 

Primär målgrupp är boende i områdena Lyckeberg, Talludden och Västra 
Brudbadet. Även idrottsutövare vid Ränneborg tros ha nytta av elljusspåret då det 
endast är 1,1 km belyst väg till elljusspåret, huvudsakligen på gång- och cykelbana. 

Alternativa sträckningar förbi Abborravik presenteras i bilaga. Fördelen med dessa 
sträckningar är att elljusspåret då inte behöver korsa Kråkebergsvägen samt att 
elljusspårets sträcka på asfalt minskar väsentligt. Nackdelen är att det krävs en 
något större insats i anläggandet av elljusspåret. Med de alternativa sträckningarna 
blir elljusspåret ca 2,1 km. 

Det nya elljusspåret kan med fördel ingå i Skedhults friluftsområde och knyts med 
hjälp av Höglandsleden ihop med övriga motionsspår Persöspåret och 
Skedhultsspåret. 
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Tomas Riebrings förslag är att skapa Eksjö tätorts tredje elljusspår. 

Steg 1: 

1, installera belysning på sträckan Lyckeberg-Persö. 

2, sätt upp motionsspårsmarkeringar. 

Eventuellt steg 2: 

Utred möjligheten till alternativ passering av Abborravik. 

Beslutsunderlag  
Beslut Kf 2020-12-15 
Medborgarförslag från Tomas Riebring 2020-10-19 
      

Utdrag:  
Tomas Riebring 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 25 Skidlekplats vid ishallen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2020/302 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
med återredovisning till kommunstyrelsen senast 2021-06-01. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag inkommet 2020-11-30 lämnas förslag om att använda skrapet 
från ishallsprepareringen för att bygga en skidlekplats för barn. Isskrapet som får 
karaktären av snö läggs idag i hög utanför ishallen och smälter bort. Ett slöseri 
med naturresurser kan tyckas. Denna hög borde, under någon del av 
vintersäsongen (tidslängden är inte det viktigaste i sammanhanget), kunna pistas ut 
och kunna användas till skidlekplats för barn.  

Ytan behöver inte vara särskilt stor förrän den kan vara till nytta för barnens lek 
och skidfostran. Skidlekplatsen bör läggas intill ishallen i lä för sol och vind i 
möjligaste mån. En skidlekplats knyter an till det redan befintliga 
rekreationsområdet mellan ishallen och Storegårdsparkeringen.  

Arbete med preparering av skidlekplats bör få plats inom ramen för befintliga 
kommunala tjänster, annars går det säkert att få hjälp från det befintliga 
föreningslivet. I vilket fall bör det inte leda till några egentliga kostnadsökningar. 
Bör påpekas att skidlekplatsen ska vara till för mindre barn. Föreslår att 
kommunen utreder möjligheterna till detta.  

Beslutsunderlag  
Beslut Kf 2020-12-15 
Medborgarförslag 2020-11-30 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 26 Covid-19 - information 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt 
lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för 
att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. 
 
Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa 
begränsningar för verksamheter avseende 

 allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
 platser för fritids- eller kulturverksamhet 
 handelsplatser 
 kollektivtrafik och inrikes flygtrafik 
 användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. 

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021 
 
Lägesbilden fortsätter att hålla sig stabil i kommunens sektorer. De flesta sektorer 
visar på ingen påverkan i sina verksamheter. Tillväxt- och utvecklingsektorn har 
måttlig påverkan i del av sina verksamheter, likaså inom barn- och 
utbildningssektorn då gällande gymnasiet. 
 
Sedan provtagningen startade i kommunen anger siffrorna nedan, antal bekräftade 
fall: 
 
till och med 2021-01-14    1276 
till och med 2021-01-06    1231 
till och med 2020-12-31    1166 
till och med 2020-12-24    1071 
till och med 2020-12-16    891 
till och med 2020-12-09    681 
till och med 2020-12-02    523 
till och med 2020-11-26    415 
till och med 2020-11-18    335 
till och med 2020-11-12    287 
till och med 2020-11-04    235 
till och med 2020-10-28    197 
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Vaccineringen har kommit igång på kommunens särskilda boenden (SÄBO) och 
inom hemsjukvården. Vaccineringen är uppdelad i fyra faser och beräknas att vara 
klar med Fas 4 i april-juni. 
 
Kommunens Krisledningsstab fortsätter sitt arbete, med att följa 
händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens 
arbete och informationsinsatser, och har beredskap för att förstärka insatserna vid 
behov. 
Alla förändringar eller informationsinsatser, med anledning av spridningen av 
coronaviruset (covid-19), ska före beslut lyftas till krisledningsstaben för 
bedömning och samordning. Detta för att säkerställa att vi har en gemensam 
hållning i kommunen, och för att vi så långt det är möjligt ska agera och informera 
tydligt och enhetligt. 
 
 
----- 
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Ks § 27 Tillfällig förändring av kommunal 
verksamhet  – övergång till fjärr- och 
distansundervisning på gymnasiet 
Dnr KLK 2020/304 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att skapa möjlighet för elever på Eksjö Gymnasium 
boendes utanför centralorten men i kommunen att hämta lunch på andra platser 
än i gymnasieskolan, samt 

att gymnasieskolan fortsätter med fjärr- och distansundervisning för årskurs 1, 2 
och 3 till och med 12 februari 2021. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationellt gällande föreskrifter och allmänna råd, belastningen 
på sjukvården samt det allmänna smittoläget i samhället föreslås att fjärr- och 
distansundervisningen i gymnasieskolan förlängs. Distansundervisningen 
kommer i huvudsak bestå av fjärrundervisning, det vill säga att undervisningen 
är skild i rum men inte i tid. 

Förvaltningen förväntar sig att Folkhälsomyndighetens rekommendation att 
landets gymnasieskolor har delvis stängt och bedriver fjärr- och 
distansundervisning kommer att förlängas efter 24 januari. Vid förändringar i 
rekommendationerna eller nya beslut från regeringen görs en ny bedömning i 
ärendet. 

Gymnasiesärskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram omfattas inte 
av rekommendationen om distansundervisning. Anledningen är att dessa 
elevgrupper anses ha stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler. 

Regeringen har tidigare förmedlat vikten av att gymnasieskolorna behöver hitta 
lösningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån rådande 
omständigheter. Skolinspektionen har i en rapport pekat på att elever på 
introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda 
utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro 
eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, 
eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. 

Huvudmännen bör alltså hålla öppet för närundervisning av elever vid 
introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra 
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elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med 
undervisning i lokalerna.  

Kök och matsal kommer fortsatt bedriva verksamhet som vanligt för att 
erbjuda lunch till de elever som undantas från rekommendationen om 
distansundervisning samt elever som vill hämta take-away lunch på skolan.  

Regeringen har beslutat om en ändring i förordning (2020:115) som innebär att 
en huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från 
skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och 
förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler.  

Fjärr- och distansundervisning för årskurs 1-3 förlängs till att gälla till och 
med 12 februari 2021. Vid förändringar i rekommendationerna eller nya beslut 
från regeringen görs en ny bedömning i ärendet. 

Yrkande 
 
Markus Kyllenbeck (M) med bifall från Sebastian Hörlin (S) och 
Christer Ljung (L) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att skapa möjlighet för 
gymnasieelever boende utanför centralorten men i kommunen att hämta lunch på 
andra platser än i gymnasieskolan. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  

 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-12-21 
Beslut Ks 2020-12-04 
Tjänsteskrivelse från skolchef B-O Södergren och gymnasiechef Tomas Eliasson 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Skolchef 
Gymnasiechef

57



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 28 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 28 februari 2021 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen förväntar sig att nationellt gällande föreskrifter och allmänna råd 
förlängs efter 24 januari 2021. Mot bakgrund av belastningen på hälso- och 
sjukvården samt det allmänna smittoläget i samhället föreslås att all öppen och 
riktad verksamhet i öppen förskola fortsatt ställs in tillfälligt. Åtgärden minskar 
risken för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt skapar bättre 
förutsättningar för föräldrar att besöka barnhälsovården för nödvändiga 
hälsobesök med sina barn. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-11-05 
Tjänsteskrivelse från skolchef B-O Södergren 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn
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Ks § 29 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån den omfattande smittspridningen i samhället, och en hög nivå av antal 
vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter fortsatt 
stängt för fysiska besök till och med den 7 februari 2021. 

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.  

Med anledning av den omfattande smittspridningen i samhället, och en hög nivå 
av antal vårdade hos Region Jönköpings län, föreslås att Eksjö kommuns 
Kontaktcenter håller fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 7 februari 
2021.  

Kontaktcenter kommer även fortsättningsvis att under ordinarie öppettider hålla 
öppet för de som kontaktar kommunen via telefon och mejl. Det finns möjlighet 
att komma i kontakt med Kontaktcenter, även om dörrarna hålls låsta. För de 
invånare som verkligen kan komma att behöva hjälp av Kontaktcenter via ett 
fysiskt besök, kommer detta att möjliggöras. Även intern utlämning av paket, 
bilnycklar eller dylikt kommer att möjliggöras. Åtgärden syftar främst till att 
försöka minska antalet fysiska kontakter och rörligheten i samhället. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-12-21 
Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Anette Stendahl 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef 
Kontaktcenter
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Ks § 30 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Cafe i12 
Dnr KLK 2020/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att förlänga stängningen under perioden 2021-01-25 till och med  
2021-02-28 stänga Café i12. 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Café i12 kommer 
fortsatt att vara stängd på grund av rådande situation med Covid -19. 
Bedömningen grundar sig på flera olika faktorer, den allvarliga smittspridningen i 
samhället och den belastningen som förnärvarande är på Regionens sjukvård. 

Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta, och påverkas inte av detta beslut.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Hedström  
Beslut Ks 2020-12-01 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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Ks § 31 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Retro secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att förlänga stängningen under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-28 av 
Retro – secondhandbutik. 

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. På 
grund av rådande situation med Covid -19, bör Retro-butiken fortsatt vara stängd 
till och med 2021-02-28. Bedömningen grundar sig på flera olika faktorer, den 
allvarliga smittspridningen i samhället och den belastning som för närvarande är 
på Regionens sjukvård.   

Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta, och påverkas inte av detta beslut.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Hedström 
Beslut KS 2020-11-05 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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Ks § 32 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - dagverksamhet 
Dnr KLK 2020/130 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att förlänga stängningen under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-28 av 
dagverksamheterna, Talgoxen, Elvings och Bobinen.  

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.   

På grund av rådande situation med Covid-19 bör dagverksamheterna fortsatt vara 
stängda under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-28. Bedömningen 
grundar sig på flera olika faktorer, den allvarliga smittspridningen i samhället och 
den belastningen som för närvarande är på Regionens sjukvård. Även för att 
minska risken för smittspridning bland sköra äldre personer. Under stängningen 
av verksamheterna har besök i hemmet erbjudits i begränsad omfattning för att 
behovet ska kunna tillgodoses tillfälligt och bör fortsatt genomföras. 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-09-01  
Beslut Ks 2020-05-05  
Tjänsteskrivelse från socialchef Patrik Hedström 
      

Utdrag:  
Socialchefen 
Sociala sektorn

62



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 33 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att stängningen av all verksamhet i de kommunalt drivna 
inomhusidrottsanläggningarna Prästängshallen och Prästängshallens gym, Olsbergs 
arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, Norrtullskolan, Grevhagsskolan, 
Furulundsskolan och i12-hallen förlängs. Skolans undervisning fortgår enligt 
ordinarie schema,  

att stängningen av all verksamhet i simhall och Storegårdshallen (ishallen) förlängs. 
Detta gäller även skolundervisningen, 

att alla föreningsdrivna inomhusidrottsanläggningar uppmanas att förlänga 
stängningen, förutom för skolundervisning, samt  

att ovanstående beslut gäller under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-07. 

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningslivet börja förbereda 
för en uppstart i inomhusidrottsanläggningar inför den dag de åter kan öppnas upp, 
samt att göra det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Ärendebeskrivning  
Enligt regeringsdirektivet, att all verksamhet som drivs av staten, regioner och 
kommuner och inte är nödvändig omedelbart bör stängas, fattade kommunstyrelsen 
2020-12-21 beslut om tillfällig stängning av alla kommunala idrottsanläggningar. 
Efter samråd med smittskyddsläkare, representant för RF-SISU Småland och 
regionens fritidschefer samt utifrån ett folkhälsoperspektiv föreslås följande: 

 Stängningen av all verksamhet i de kommunalt drivna idrottsanläggningarna 
Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, Norrtullskolan, 
Grevhagsskolan, Furulundsskolan och i12-hallen förlängs. Skolans undervisning 
fortgår enligt ordinarie schema. 

 
 Stängningen av all verksamhet i simhall och ishall förlängs. Detta gäller även 

skolundervisningen. 
 

 Alla föreningsdrivna idrottsanläggningar rekommenderas att förlänga 
stängningen förutom för skolundervisning.  
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 Besluten gäller under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-07. 
Utomhusidrottsanläggningen, konstgräset, på Ränneborg öppnas för organiserad 
träning i föreningsregi, hanteras inte i detta beslut, utan i Ks beslut 2021-01-19 § 34. 

 
Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Johnsson (C) att i första och 
tredje att: satserna ändra till ”inomhusidrottsanläggningar”, samt att alla 
föreningsdrivna inomhusidrottsanläggningar uppmanas att förlänga stängningen, 
förutom för skolundervisning. 

Annelie Hägg (C) med bifall från Stellan Johnsson (C) och Maria Havskog 
(C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningslivet börja 
förbereda för en uppstart i inomhusidrottsanläggningar inför den dag de åter kan 
öppnas upp, samt att göra det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Först ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Stellan Johnssons (C) ändringssyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  

 
 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-12-21 
Tjänsteskrivelse från tf Anne-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tf fritidschef 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 34 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Ränneborg 
Dnr KLK 2020/258 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utomhusanläggningen, konstgräset, på Ränneborg öppnas för organiserad 
träning i föreningsregi, under förutsättning att respektive förening följer de 
riktlinjer som specialidrottsförbundet har tagit fram. 

Ärendebeskrivning  
Enligt regeringsdirektivet, att all verksamhet som drivs av staten, regioner och 
kommuner och inte är nödvändig omedelbart bör stängas, fattade 
kommunstyrelsen 2020-12-21 beslut om tillfällig stängning av alla kommunala 
idrottsanläggningar. Samråd har skett med smittskyddsläkare, representant för  
RF-SISU Småland och regionens fritidschefer samt utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens 
betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan 
hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar. 

 att utomhusanläggningen, konstgräset, på Ränneborg öppnas för 
organiserad träning i föreningsregi, under förutsättning att respektive 
förening följer de riktlinjer som specialidrottsförbundet har tagit fram. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-11-05 
Tjänsteskrivelse från tf Anne-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tf fritidschef 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 35 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Kulturskolan går över till 
distansundervisning 
Dnr KLK 2020/291 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Kulturskola håller fortsatt stängt för enskild undervisning från och med 
21-01-25 tom 21-02-28. 
 

Ärendebeskrivning  
Kulturchef har efter samråd med smittskyddsläkaren 2021-01-13 kommit fram till 
att kulturskolan kan starta upp med enskild undervisning. Vidare kommunicera 
smittskyddet 2021-01-14 enligt nedan: 
 
”Vad gäller kulturskolans verksamhet så har jag (David Edenvik) och Malin Begnér pratat 
ihop oss och tittat lite på hur andra regioner gör. Vi ser inga bekymmer med att man startar 
individuell undervisning enligt nedan. Man bör även kunna starta för individuell sång och blås 
förutsatt att man har lämpliga lokaler. Råd om hur man ska tänka här finns på 
yrkesmusikernas förening (se länk nedan) Då kunskapsunderlaget är vagt får man kanske ha 
respekt för de sånglärare som kanske ställer sig tveksamma till närundervisning.” 

Källa www.symf.se/arbetsmiljoe/covid-19/ 

 Eksjö Kulturskola öppnar för enskild undervisning. 
 Orkester, ensemble samt uppträdande ställs in. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att Eksjö 
Kulturskola håller fortsatt stängt för enskild undervisning från och med  
21-01-25 tom 21-02-28. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Hägg (C) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-12-01 
Beslut Ks 2020-11-05 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn 
Ordförande beslut av kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn    
Kulturchef                                          
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Kommunstyrelsen 2021-01-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 36 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund 
Dnr KLK 2020/263 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet       
med ordinarie öppettider för att ta emot låntagare vid korta besök enligt modellen     
”lämna, låna, gå” från och med 2021-01-25 till och med 2021-02-28. 

att åter erbjuda service med biblioteksbussen för utkörning av böcker och andra 
medier. 
 

Ärendebeskrivning  
Fredagen den 18 december, 2020 rekommenderades kommuner och regioner att 
bibliotek skulles stängas för fysiska besök. Kommunstyrelsen (Ks §332 beslutade 
att Stadsbiblioteket samt Biblioteksfilialen i Mariannelund håller stängt för fysiska 
besök från 2020-12-22 till och med 2021-01-24. 

2020-12-22 lämnade Folkhälsmyndigheten nya rekommendationer gällande 
bibliotek där man skriver ”att bibliotek som omfattas av bibliotekslagen är en 
samhällsservice som enligt lag ska finnas tillgänglig för alla. I dialog med SKR har regeringen 
och Folkhälsomyndigheten därför justerat den rekommendation som kommunicerades fredagen 
den 18 december.” 

Biblioteken är enligt bibliotekslagen en samhällsservice som ska finnas tillgänglig 
för alla. Biblioteken har ett demokratiuppdrag och säkrar att alla har tillgång till 
information. I ett längre perspektiv kan stängda bibliotek ge en stor negativ 
inverkan på samhället och folkhälsan. 

Enligt det regionala smittskyddet har ett öppnande av biblioteken för snabba 
ärenden ingen påverkan på smittspridningen men det är viktigt att biblioteken inte 
blir mötesplatser. Samtliga sittplatser ska fortsatt vara bortplockade. 

Eksjö Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet som 
vanligt för att ta emot låntagare vid korta besök enligt modellen ”lämna, låna, gå”. 

Tjänsten Meröppet är inte tillgänglig. 

Bokade barngrupper kommer i mån av möjlighet att tas emot. 

Lärare kan boka in klasser för tillgång av bibliotekets utbud. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

”Take away” Utlämning av bokkassar vid entrén kommer att erbjudas på  
  Eksjö Stadsbibliotek. 

Boken kommer erbjuds de låntagare som inte har möjlighet att besöka Eksjö 
stadsbibliotek. 

Publika datorer ”snabbdator” kan förbokas eller via drop-in lånas för korta 
datorärenden såsom bankärenden, utskrifter, ansökningar och 
myndighetskontakter. En ”snabbdator innebär en dator som kan användas 
maximalt i 15 minuter samt att låntagaren hanterar sina ärenden på egen hand. 

Med denna tjänsteskrivelse bifogas bilaga 1, det gemensamma dokument som 
framtagits gemensamt av kultur och fritidschefsnätverket i Jönköpings län och i 
samråd med smittskyddsläkare. Dokumentet kommer att användas på biblioteken 
för att uppnå ett så smittsäkert bibliotek som möjligt.     

Yrkandet 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att Eksjö 
Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet med ordinarie 
öppettider för att ta emot låntagare vid korta besök enligt modellen     
”lämna, låna, gå” från och med 2021-01-25 till och med 2021-02-28, samt att åter 
erbjuda service med biblioteksbussen för utkörning av böcker och andra medier. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-12-21 
Beslut KS 2020-11-05 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn 
      

Utdrag:  
Kulturchef 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 37 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö museum och Eksjö Tourist Center håller fortsatt stängt, samt 

att beslutet gäller från och med 2021-01-25 till och med 2021-02-28. 

 

Ärendebeskrivning  
Enligt regeringsdirektivet, att all verksamhet som drivs av staten, regioner och 
kommuner och inte är nödvändig omedelbart bör stängas, fattade 
kommunstyrelsen 2020-12-21 beslut om tillfällig stängning av Eksjö museum samt 
Eksjö Tourist Center. 

Efter samråd med smittskyddsläkare föreslås följande.  

 Eksjö museum och Eksjö Tourist Center håller fortsatt stängt men med 
möjlighet för enskilda personer samt grupper om  
maximalt åtta personer att förboka besök.  
 

 Varje besökare ska ha 10 kvm öppen yta till sitt förfogande. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att Eksjö 
museum och Eksjö Tourist Center håller fortsatt stängt. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Hägg (C) ändringssyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet 
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Beslutsunderlag  
Beslut Ks 2020-11-05 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn 
      

Utdrag:  
Kulturchef 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 38 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Fritidsgård Spelverket 
Dnr KLK 2020/260 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att stängningen av Fritidsgården Spelverket förlängs, 

att riktade utomhusaktiviteter erbjuds till ungdomar i åldern 13–16 år, samt  

att besluten gäller under perioden 2021-01-25 till och med 2021- 02-07. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
ökade smittspridningen i Jönköpings län, beslutade kommunstyrelsen 2020-11-05 
att all verksamhet vid fritidsgården Spelverket skulle stängas. Efter samråd med 
smittskyddsläkare, representant för RF-SISU Småland och regionens fritidschefer 
samt utifrån ett folkhälsoperspektiv föreslås följande 

 Riktade utomhusaktiviteter erbjuds till ungdomar i åldern 13–16 år. 
Aktiviteterna tidsbegränsas samt planeras och arrangeras i så homogena 
grupper som möjligt. Grupperna omfattar som mest åtta deltagare inklusive 
ledare. Personalen ansvarar för att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert 
sätt.  

 Beslutet gäller under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-07. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut KS 2020-11-05 
Tjänsteskrivelse från tf fritidschef Anne-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tf fritidschef 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 39 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
TUS samverkansprotokoll 2020-10-22 
Grundskolan samverkansprotokoll 2020-10-22 
Gymnasieskolans samverkansgrupp 2020-10-22 
BUS samverkansprotokoll förskola 2020-10-29 
BUS samverkansprotokoll 2020-11-12 
Beviljade medel från integrationspotten 2020-03-03, Eksjö badmintonförening - 
Återredovisning  
Överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköping 2020-12-28 
Skrivelse från Vårdföretagarna till landets kommuner om ersättning för 
covidmerkostnader 
Svar på skrivelsen från Vårdföretagarna av biträdande ekonomichef Simon Lennermo 
Öppet brev till ansvariga för skolan  
 

-----
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Ks § 40 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med 
stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-12-15 samt att 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 
Hemtjänsten i Mariannelund för perioden 2020-09-01—2024-08-31.  

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 
samhällsbyggnads-sektorn för perioden 2020-11-01—2024-10-31.  

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

 MBL §11 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 

Slottets förskola för perioden 2020-11-01—2024-10-31. 
 Primärförhandling angående arbetsbrist och turordning MBL § 11, LAS § 

22 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 

Elevhälsan för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 
 Avstängning enligt AB § 10 
 Avstängning enligt AB § 10 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator till 

Kontaktcenter för perioden 2020-11-01—2024-10-31. 
 Service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare till Mogården för 

perioden 2020-12-01—2024-11-30. 
 Avsked enligt LAS § 18  
 A Avsked enligt LAS § 18 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Lokalt kollektivavtal  
 Lokalt kollektivavtal 

Beslutsunderlag  
Beslut Lu 2020-12-15 
Ledningsutskottets protokoll 2020-12-15 
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Ks § 41 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2020-12-16 
BUB protokoll 2020-12-16 
SocN protokoll 2020-12-16 
SocB protokoll 2020-12-16 
SbB-protokoll 2020-12-16 
SbN-protokoll 2020-12-16 
Tub protokoll 2020-12-16 
Tun protokoll 2020-12-16 

----- 
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Ks § 42 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från  

Eksjö Energi AB 2020-12-09 
Eksjö Energi Elit AB 2020-12-09 
Eksjö Elnät AB 2020-12-09 
AB Eksjö Industribyggnader 2020-11-27, 2020-12-15 
Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB 2020-11-17, 2020-12-15 
MA Industrifastigheter AB 2020-11-17, 2020-12-15 
Eksjöbostäder AB 2020-10-26, 2020-11-23, 2020-11-30 
Eksjö Kommunfastigheter AB 2020-10-26, 2020-11-23, 2020-11-30 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 2020-10-26, 2020-11-23 

 

-----
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Ks § 43 Kommunstyrelse sammanträde - 
information  

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har ett extrainsatt sammanträde fredagen den 5 februari 
kl. 07.30 digitalt via Netpublicator.
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