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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-28

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-17:20, mötet genomförs digitalt via Teams med 
 Anledning av Covid-19, och sänds från kommunfullmäktigesalen. 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M)  
Ulf Björlingson (M)  
Bo Ljung (KD) 
Lennart Gustavsson (S) 
Christer Ljung (L) 
Maria Havskog (C)  
Birgitta Johanson (S) 
Rozita Hedqvist (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 317-319, 330-

332, 337-345 
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 336 
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 320-329, 333-336 
Kjell Axell (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S)  
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 317-335, 337-
345 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Lea Petersson (MP) § 320-329, 333-336 
  
 

Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef   
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef §  

 
Övriga   
  
Utses att justera Lennart Gustavsson 
 
Justeringens plats  Digital signering via kommunens e-tjänst    Paragrafer 317-345 
och tid 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-09-28  
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lennart Gustavsson 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-09-28 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-28 

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset 

Datum då anslag 2021-10-01 Datum då anslag 2021-10-23 
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-09-28  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 317 Godkännande av föredragningslistan   

§ 318 Information om digital närvaro vid politiska möten 2021/239  

§ 319 Delårsrapport 2020 Eksjö kommun 2021/29  

§ 320 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 - förslag till sektorsramar 2021/134  

§ 321 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 2021/165  

§ 322 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och 
renhållningsavgifter för 2022 

2021/221  

§ 323 Nya abonnemangsavgifter för bredband till privatkunder 2021/233  

§ 324 Anstaltsetablering - kriminalvården 2021/223  

§ 325 Statsbidrag redovisning – barn- och utbildningssektorn 2021/234  

§ 326 Gymnasiesamverkan Höglandet - information 2021/235  

§ 327 Individ- och familjeomsorg (IFO) - Utredningsuppdrag 2021/243  

§ 328 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 2021/158  

§ 329 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - organisation för att 
fullfölja tidigare beslut 

2020/210  

§ 330 Simhall för personer med särskilda behov - utredning 2021/246  

§ 331 Gemensam nämnd och förvaltning för myndighetsärende inom   
bygg- och miljö 

2021/229  

§ 332 Fastigheten Verkstaden 7 på Gjuterigatan 9 2021/245  

§ 333 VA-plan 2019-2022 - uppföljning 2021/241  

§ 334 Avgifter för laddning av elfordon -information 2021/224  

§ 335 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - skrivelse 2021/167  

§ 336 Naturgrustäkt Brännsmåla 1:1 2021/225  

§ 337 Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal 
räddningstjänst" 

2021/135  

§ 338 Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - 
motion 

2021/131  

4Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 4 av 82



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-09-28  
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§ 339 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 2020/221  

§ 340 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör det lätt att göra rätt - 
motion 

2021/112  

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

2020/238  

§ 342 Anmälningsärenden   

§ 343 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 344 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 345 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-28

 
  

Ks § 317 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 318 Information om digital närvaro vid 
politiska möten 
Dnr KLK 2021/239 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2020 att nämnder, beredningar, 
utskott och bolagsstyrelser och kommunfullmäktige rekommenderas genomföra 
alla möten på distans så länge lokala allmänna råd från folkhälsomyndigheten 
aviserar detta. Den 29 september försvinner folkhälsomyndighetens 
rekommendation som ligger bakom detta beslut, vilket innebär att beslutet upphör 
att gälla. 

Beslutet från kommunfullmäktige den 23 april 2020 att deltagande i nämnd-, 
berednings-, utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans 
under covid-19-pandemin, gäller även fortsättningsvis. Även kommunfullmäktiges 
beslut från den 24 september 2020 gäller fortfarande, det vill säga att möjlighet att 
medverka digitalt gäller för deltagare i riskgrupper och att deltagande i 
kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under covid-19-pandemin. 

• Om ledamot är i någon riskgrupp och har för avsikt att delta digitalt på 
ovanstående möte så ska ordförande och sekreterare meddelas senast två 
dagar före mötet.  

• Digitala möten sker via Teams, länk skickas ut av sekreterare via mejl 
(eksjo.se-adressen). 

Beslutsunderlag  
PM från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-14 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Beredningar 
Ledningsutskottet 

7Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 7 av 82



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 319 Delårsrapport 2021 Eksjö kommun 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Delårsbokslut med sammanställd redovisning upprättas i koncernen per 2021-08-
31 och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober. Denna 
uppföljning rör kommunens utfall och prognos. 

Utfallet efter augusti är ett positivt resultat på 64 mnkr (8,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag), det starka resultatet beror på att aktuell 
semesterlöneskuld påverkar resultatet positivt med 20,9 mnkr i delårsbokslutet. 
Anställda tjänar in semester hela året men tar ut större delen under 
sommarmånaderna, därför är semesterlöneskulden som lägst per sista augusti men 
kommer att öka under återstående del av året, vilket förklarar det höga resultatet 
vid delårsbokslutet. 

Årets resultat prognostiseras bli positivt, 37,4 mnkr (motsvarar 3,1 procent av 
skatter och bidrag). Det är 6,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 31,4 
mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag).  

Sektorerna har under årets åtta månader förbrukat 742,3 mnkr (66 procent) av 
budgetanslaget på 1 117,9 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 23,3 mnkr. Jämfört med juniprognosen är det en 
försämring med 0,4 mnkr. 

Politiken redovisar, oförändrat mot föregående månad, en positiv avvikelse med 
0,2 mnkr efter augusti. 

Överförmyndarnämnden redovisar en oförändrat positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  

Revisionen redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr på grund av lägre 
sammanträdeskostnader i samband med pandemin. 

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr (1,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. Jämfört med 
juniprognosen är det en förbättring med 0,7 mnkr. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr (0,5 
procent av budgeten). Flera delar av verksamheten prognostiserar positiva 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

avvikelser och mät- samt plan- och byggverksamheten prognostiserar negativa 
avvikelser. Jämfört med juniprognosen är prognosen 0,1 mnkr högre. 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr (-0,8 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med juniprognosen är det en förbättring med 3,5 mnkr 
där framförallt prognosen för IKE (interkommunal ersättning) förbättrats. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 24,4 mnkr (-5,2 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 4,6 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade för externa 
placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar och 
ekonomiskt bistånd.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr 
(+0,2 procent av budgeten), vilket är 0,3 mnkr lägre än föregående månad.  

Prognosen för outlagda anslag för oförutsett, utveckling, integration och projekt 
försörjningsstöd är att dessa kommer att användas. 

Prognosen för outlagda anslag för personal är ett överskott på 5,5 mnkr, samtliga 
delar i löneöversynen är genomförda. 

Prognosen för pensioner är negativ, 4,7 mnkr. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 29,2 mnkr.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 21,9 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 7,3 mnkr högre än budget (efter beslut om 
tilläggsbudget*), varav 

• 6,1 mnkr är högre generella statsbidrag 
- varav 2,9 mnkr avser kompensation för förändrad skattebas som sänkt skatt 

för personer över 65 och nedsättning av fastighetsavgift 
• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 
• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 
• -1,1 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag, LSS-utjämning och 

fastighetsavgift 

*När budgeten fastställdes i oktober hade ökade generella statsbidrag aviserats men inte 
beslutats i budgetpropositionen för 2021. I budgeten räknades med 4 mnkr för det ökade 
statsbidraget, för Eksjö blev sedan utfallet 11,9 mnkr, dvs 7,9 mnkr högre än budget. Beslut 
om tilläggsbudget till sociala sektorn, barn- och utbildningssektorn samt 
samhällsbyggnadssektorn om totalt 7,8 mnkr fattade kommunfullmäktige 2021-04-22 §68 

Investeringar 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med augusti har 26,7 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 55,7 mnkr, vilket är 10,9 mnkr lägre än budget.  
 
Sammanfattande kommentar 
Med den kunskap som finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets 
resultat positivt på grund av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag.  
   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2021-09-27 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-08-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-09-15 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-09-15 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 
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Ks § 320 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - 
förslag till sektorsramar 
Dnr KLK 2021/134 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 

(mnkr): 

2022 2023 2024 

Samhällsbyggnadssektorn      45,4  45,6 46,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   63,4  62,1 63,9 
Barn- och utbildningssektorn 487,8             497,0            498,7 
Sociala sektorn  483,4 480,7            479,2 
Kommunledningskontoret      63,8   64,7 66,3 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,0      1,6 
Utvecklingsmedel      1,4     1,1   2,6 
KS Oförutsett      1,0     0,7   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3                0,3 

Totalt                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 

följande: 

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 

- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 

2022 2023 2024 

Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      4,9   9,6   6,1 

Totalt   41,5  41,0 45,8 

 

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Tabell A, Resultatbudget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,2 4,6
varav finansiellt sparande (mål) 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,1
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,1 86,7
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 
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Tabell B, Balansbudget 
 

 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  
 
att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 

Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,8 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 265,3 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 541,4 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,1 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2

Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 
 
att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
 
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 
 
Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Birgitta Johansson (S), Kjell 
Axell (S) och Rozita Hedqvist (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till sektorsramar. 

 
 
Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde har det inkommit två förslag till beslut gällande budget 
2022-2023, verksamhetsplan 2024 förslag till sektorsramar. Alliansens förslag och 
Socialdemokraternas förslag.  
 
Fackförbunden har haft möjlighet att till sammanträdet lämna synpunkter. 
Inkomna synpunkter från fackförbunden redovisas under sammanträdet. 

Nedan presenteras Alliansens förslag och Socialdemokraternas förslag. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Alliansens förslag till budget 2022-2023 och 
verksamhetsplan 2024, sektorsramar 
 
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr): 

2022 2023 2024
  

Samhällsbyggnadssektorn      45,4  45,6 46,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   63,4  62,1 63,9 
Barn- och utbildningssektorn 487,8             497,0            498,7 
Sociala sektorn  483,4 480,7            479,2 
Kommunledningskontoret      63,8   64,7 66,3 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,0      1,6 
Utvecklingsmedel      1,4     1,1   2,6 
KS Oförutsett      1,0     0,7   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3                0,3 
Totalt                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     
 
 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: 
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
 
att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 

2022 2023 2024 
Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      4,9   9,6   6,1 
Totalt   41,5  41,0 45,8 
 
att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Tabell A, Resultatbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,2 4,6
varav finansiellt sparande (mål) 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,1
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,1 86,7
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Tabell B, Balansbudget  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 

att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 
 

Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,8 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 265,3 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 541,4 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,1 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2

Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 

att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 

Alliansens förslag till uppfyllelse av mål i budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  

Prioriterade mål  

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text:. 

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

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

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

 

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

o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 

möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  

- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden 
 

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 

planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 

- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 
 
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 

prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också också för chefs- och ledarskapsprogram. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Finansiella mål  

Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 

I direktivet framgår följande 

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  

o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0 % 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 

(KF beslut i juni) 

vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 

o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 

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

o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat 
på 4,9 mnkr 2022, 9,2 mnkr 2023 och 4,6 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 

 

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

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 

 

23Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 23 av 82



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

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

o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 
procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 

 

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023 och 
verksamhetsplan 2024, sektorsramar 
 
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr): 

2022 2023 2024
  

Samhällsbyggnadssektorn      45,5  46,1 47,9 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   64,6  62,7 61,7 
Barn- och utbildningssektorn 485,3             494,8            500,3 
Sociala sektorn  485,4 482,2            481,5 
Kommunledningskontoret      63,9   64,5 65,9 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,2      1,2 
Utvecklingsmedel      0,3     0,3   0,3 
KS Oförutsett      1,0     1,0   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3               0,3 
Genomlysningsarbete      0,4     0,0               0,0 Totalt
                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation 
samt de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot 
andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har 
genomförts. 
 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: 
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
 
att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 

2022 2023 2024 
Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,9   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      4,9   9,6   6,1 
Totalt   42,0  41,0 45,8 
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att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 
 

Tabell A, Resultatbudget  

 

 

 

 

 

 

Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,8
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,8 86,7
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Tabell B, Balansbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,1 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 266,0 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 540,7 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,8 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2

Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  
 
att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt 
utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogbruksplanen 
att utökade resurser tillförs för hantera fler ärenden kopplat till förorenad mark 
att resurser för gator och vägar ökas 
att resurser för parken ökas 
att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling halveras 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att vandrarhemmet ska generera intäkter 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att Klinten ska ha full kostnadstäckning 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att tidigare beslut om ytterligare besparing inom SFI återtas. 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12. 
att visualiseringsutbildningarna på Campus I12 inte startar hösten 2022 utan 
avvecklas, men att elever som redan påbörjat sina studier ges möjlighet att slutföra 
dessa samt att medel tillförs för den tillfälligt ökade kostnaden. 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 
att omorganisation av Tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan 
att återföra tidigare minskning av personal inom fritidshem och förskoleklass 
att utöka lärarresurs för ökad klassorganisation i grundskolan 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor 
att minska resurser för IT-pedagogik  
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs 
att resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs 
att återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan 
att resurser för uppdaterade lokaler tillförs 
att kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att resurser för kompetensutveckling minskas 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för Villan utökas 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
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att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att effektivisera servicefunktioner inom kommunledningskontoret 
att medel tillskjuts för att kompensera för minskade statsbidrag avseende funktion 
som beredskaps- och säkerhetssamordnare 
 
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 
 
Socialdemokraternas förslag till uppfyllelse av mål i 
budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  
 
I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  
 
Prioriterade mål  
Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text:. 
 
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 
 

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

 
• Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 

balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande: 

 
- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 

stämma överens med tilldelad budgetram 
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o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 

möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  
 

- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 

planer och bygglov under planperioden 
 

- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 

planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 

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

 
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 

prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram. 
 

 
Finansiella mål  
Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 
 
I direktivet framgår följande 

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 

o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 

- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
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bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  

o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0 % 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 
(KF beslut i juni) 
vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  

 
 

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 

o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 

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

o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat 
på 4,9 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 

 
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 

% som långsiktigt mål. 
 

o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 

 
- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 

% som långsiktigt mål 
o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 

procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 

 
I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
 

 

 

32Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 32 av 82



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 
 
Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och  
Bo Ljung (KD) bifall till Alliansens förslag till kommunstyrelsen gällande budget  
2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till sektorsramar. 

Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Birgitta Johansson (S), 
Rozita Hedqvist (S) och Kjell Axell (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till 
kommunstyrelsen gällande budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till 
sektorsramar. 
 
Annelie Hägg (C) att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
med alternativ för genomförande av effektivisering på Muséet. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på Alliansens förslag till beslut mot 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning att bifalla Alliansens förslag till 
budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024. 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 
 

Omröstning 
 
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.  

Ja-röst för Alliansens förslag till beslut 
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag till beslut  
 
Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 5 Nej-röster och 1 avstod att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag till beslut. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annelie Hägg (C) X   

Markus Kyllenbeck (M) X   

Sebastian Hörlin (S)  X  

Maria Havskog (C) X   

Ulf Björlingson (M) X   

Ulf Svensson (SD)  
 

X 

Lennart Gustavsson (S)  X  

Ingbritt Martinsson (C) X   

Kjell Axell (S)  X  

Bo Ljung (KD) X   

Christer Ljung (L) X   

Birgitta Johansson (S)  X  

Rozita Hedqvist (S)  X  

Summa 7 5 1 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Alliansens förslag till budget till kommunstyrelsen 
Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsen 
Synpunkter från DIK 
Synpunkter från Kommunal 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 321 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-
2024 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/165 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka revisionens budget med 50 tkr för 2022 och Eksjö kommun bär 
solidariskt sin andel av budget för revisionen, samt 
 
att godkänna budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för 
Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på  
1 195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7 procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS-systemet är inkluderat i budgeten. 

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 2022 
varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna har inga synpunkter på justering av budgeten framförts.  

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets revisorers 
budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling. Efter samråd med respektive kommun  
visar att revisionens budget bör höjas med 50 tkr för 2022 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Ulf Björlingson (M) att utöka 
revisionens budget med 50 tkr för 2022 och att Eksjö kommun bär solidariskt sin 
andel av budget för revisionen. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Ulf Björlingsons (M) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Direktionens beslut 2021-08-27 Budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer 
Direktionens beslut 2021-08-27 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024  
Budget 2022 för revisorerna i Höglandsförbundet   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 322 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, 
fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2022 
Dnr KLK 2021/221 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att brukningstaxa för VA höjs med 4,5 procent 
 
att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 4,5 procent 
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att höja fjärrvärmetaxan med 1,2 
procent, anmäls  
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att godkänna att 80 procent av 
renhållningstaxan för 2022 regleras i enlighet med oktober månads index 2021, 
anmäls.   
 
Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent.  
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare  
 
att Eksjö Elnät AB:s beslut 2021-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2 
procent, anmäls 
 
att Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2021-08-27 § 25 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade, anmäls.  
 
Samtliga ändringar gäller från 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa 
eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion varefter Eksjö 
Stadshus AB förelägger desamma för kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
Fjärrvärmetaxa och renhållningsföreskrifter fastställs av styrelsen för Eksjö Energi 
AB och anmäls till kommunfullmäktige. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Elnätstarifferna fastställs av styrelsen för Eksjö Elnät AB och anmäls till 
kommunfullmäktige. 
 
Anslutningsavgifter, nätavgifter och abonnemangsavgifter fastställs av styrelsen 
för Eksjö Energi ELIT AB och anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Redovisas sammanställning av beslut och förslag till beslut om taxejusteringar 
avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter 2022. 
 
Eksjö Energi AB:s förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att brukningstaxa för VA höjs med 4,5 procent 
 
att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 4,5 procent 
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att höja fjärrvärmetaxan med 1,2 
procent, anmäls 
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att korrigera renhållningsavgifterna 
för 2021 i enlighet med index, anmäls  
 
Enligt renhållningstaxan, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en 
indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna, med tillämpning av 
oktober månads avfallsindex.  
 
Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent. 
Exakt höjning anmäls till kommunfullmäktige efter november månad. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Eksjö Elnät AB:s beslut 2020-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2 
procent, anmäls. 
 
att Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2020-08-27 § 19 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade, anmäls.  
 
Samtliga ändringar gäller från 2022-01-01.  
 
Eksjö Stadshus AB har 2021-09-14 framfört önskemål att inför kommunfullmäktiges 
beslut, komplettera underlaget med en jämförelse av taxor i andra kommuner, och 
underlag för vad som motiverar föreslagna höjningar.  
 
Till dagens sammanträde har underlaget kompletterats av Eksjö Energi AB. 
 
Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-09-14 
Komplettering från John Petersson, VD Eksjö Energi AB 
Tjänsteskrivelse från Anneli Gustafsson, kommunsekreterare 2021-09-07 
Eksjö Energi AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Energi Elit AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Elnät AB beslut 2021-08-27 
      

Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Kommunfullmäktige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 323 Nya abonnemangsavgifter för bredband 
till privatkunder 
Dnr KLK 2021/233 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi Elit AB har 2021-08-27 beslutat  

att sänka priset för bandbredden 250 Mbps från 509 kronor till 459 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 457 kronor till 407 kronor 
 
att sänka priset för bandbredden 500 Mbps från 709 kronor till 609 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 657 kronor till 557 kronor 
 
att sänka priset för bandbredden 1 000 Mbps från 959 kronor till 709 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 907 kronor till 
657 kronor.  

Eksjö Stadshus AB har 2021-09-14 framfört önskemål att inför 
kommunfullmäktiges beslut, komplettera underlaget. Till dagens sammanträde har 
underlaget kompletterats av Eksjö Energi AB. 
 
Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-09-14 
Eksjö Energi Elit AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Energi ELIT AB beslut   16 2021-06-17  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 324 Anstaltsetablering - kriminalvården 
Dnr KLK 2021/223 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att visa ett fortsatt intresse för anstaltetablering inom kommunen. 

Ärendebeskrivning  
Kriminalvården håller på med en utbyggnad av anstalter. Första delen av 
utbyggnad består av förtätningar och tillbyggnad vid befintliga anstalter men även 
flera nya anstalter är påväg att uppföras. En plan är att gå från dagens 4300 platser 
till 7000 platser år 2030. 

För att nå utbyggnadsplanen behöver flera nya anstalter byggas, en av dessa 
planeras att byggas/etableras i området mellan Norrköping och Jönköping, för 
denna etablering är Eksjö kommun aktuellt. 

Anstalten som ska etableras i närområdet planeras att ha 300-500 platser och vara 
en klass två anstalt. Klass två innebär att det är en låst anstalt, klass ett är en 
högrisk anstalt och klass tre är en öppen anstalt. För att etablera en anstalt av 
denna storlek krävs någonstans mellan 30-50 hektar mark varav det inhängda 
området med byggnader är cirka 15-18 hektar. Byggnaderna är oftast två våningar 
och källare. Platsen bör vara tillgänglig med kollektiv trafiken, ha cykelväg samt 
ligga cirka 10 km från närmsta tätort.  

Totalt inom kriminalvården arbetar det 70 olika yrkesgrupper. För varje plats 
räknar man med en anställd, detta innebär 300-500 arbetstillfällen.  

Befintliga anstalter i Sverige ägs av den privata marknaden och hyrs ut på 
långtidskontrakt till Kriminalvården. På samma sätt planeras etableringen i när 
området. 

För att kommunen ska vara aktuell krävs ett nära samarbete för att få allt att 
fungera tillexempel mark, infrastruktur, arbetskraft, räddningstjänst och samarbete 
med flera intressenter såsom regionens sjukvård med flera. 

En tänkbar väg är att samarbeta med en annan kommun det vill säga lägga det på 
gränsen mellan två kommuner och på så sätt dela på fördelarna (och nackdelarna).  

Kriminalvården kommer att ställa frågan till Eksjö kommun under vecka 39 ifall 
kommunen är intresserad av att gå vidare som en av flera tänkbara kommuner. Då 
kommer kriminalvården göra fördjupade utredningar för att hitta lämplig plats.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunen är van att ha mycket offentlig verksamhet under lång tid med bra 
resultat tillexempel Garnisonen, Länsdelssjukhus, Polisen på höglandet, 
Tingsrätten, SIS (Statens institutionsstyrelse) dvs. Långanässkolan och Hässleby 
behandlingshem med flera. Att visa ett fortsatt intresse innebär inga förbindelser 
med kriminalvården. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-06 
Presentation anstaltsetablering 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt och utvecklingssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 325 Statsbidrag redovisning – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/234 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av statsbidrag från Skolverket som finansierar en stor andel av barn- 
och utbildningssektorns budget. 2021 finansieras 6,3 procent av budgetramen via 
intäkter från Skolverket. De flesta statsbidrag återfinns inom grundskolan, där 
likvärdig skola är det enskilt största och finansierar 7,4 procent av grundskolans 
budget.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom  
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 326 Gymnasiesamverkan Höglandet - 
information 
Dnr KLK 2021/235 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Frågan om en fördjupad samverkan mellan höglandskommunernas gymnasie-
skolor har aktualiserats under de senaste åren. På tjänstemannanivå har samtal 
förts kring behovet av en fördjupad gymnasiesamverkan på höglandet. Även 
Tranås kommun har visat intresse för att ingå i denna samverkan.  
 
Höglandskommunerna och Tranås kommun har fått i uppdrag av kommun-
direktörerna, genom Höglandsförbundets arbetsutskott, att genomföra en 
utredning avseende gymnasiesamverkan på höglandet inklusive Tranås kommun. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-09-07 
Beslut Arbetsutskottet, 2021-06-18 
Utredningsdirektiv Gymnasiesamverkan Höglandet 2021-06-08 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 

44Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 44 av 82



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 327 Individ- och familjeomsorg (IFO) - 
Utredningsuppdrag 
Dnr KLK 2021/243 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder som kan erbjudas och/ eller 
krävas av personer med försörjningsstöd, både utifrån kompetenshöjande åtgärder 
och andra insatser,  
 
att redovisa uppnådda resultat för SFI, samt jämförelse med jämförbara 
kommuner och rikssnitt för de senaste tre åren,  
 
att redovisa antal överklagande med utfall kopplat till försörjningsstöd senaste två 
åren, 
 
att göra en fördjupad genomgång för socialberedning och kommunstyrelse av 
"Riktlinjer för försörjningsstöd" inför politiskt ställningstagande av eventuell 
revidering, 
   
att redovisa organisation/ personalstyrka för verksamheten kopplat till 
försörjningsstöd 2018–2021 samt presentera jämförelser med rikssnitt och 
jämförbara kommuner, 
  
att utifrån kommunprogrammets mål redovisa indikatorer för uppföljning av 
måluppfyllelse för minskat försörjningsstöd och ökad sysselsättning,  
 
att uppföljning av ovan satta mål ska ske till socialberedningen och 
kommunstyrelsen tertialvis i samband med budgetuppföljning, samt 
 
att redovisa utredningsuppdragen till socialberedningen och kommunstyrelsen 
senast i november 2021.   

Ärendebeskrivning  
I budgetberedningen 28 augusti 2021 samt kommunstyrelsen 31 augusti 2021 
redovisades utredningsuppdrag gällande Individ och Familjeomsorgen kopplat till 
socialt stöd och placeringar. För att ge en djupare förståelse för verksamheten 
samt handläggningsprocessen föreslås vidare utredningsuppdrag.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Skrivelse från ordförande Marie-Louise Gunnarsson och vice ordförande Jan 
Nilsson, 2021-09-13 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
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Ks § 328 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

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

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

Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå.  

Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till 
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal.  

Kvarstår från kvartal 1–2021:  
IFO – kontaktperson  
SoL OF -daglig verksamhet/ sysselsättning 
Äldreomsorg – dagverksamhet 
Samtliga ärenden är verkställda eller avslutade inom kvartal 2. 
Inga nya ärenden att rapportera under kvartal 2. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom 2021-08-25 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige  
Socialt ansvarig socionom 
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Ks § 329 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - organisation för att fullfölja tidigare beslut 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att stryka representant enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-08-31 § 274, 
från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala 
kompetensbehovet. 
 
att återrapportering sker till tillväxt- och utvecklingsberedningens nästa 
sammanträde kring regionala kompetensbehovet. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 § 274 att lägga till representant från 
tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala 
kompetensbehovet, samt att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna 
beslut. 
 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-09-15 
Beslut tillväxt- och utvecklingsberedningen, 2021-06-16 
Beslut kommunstyrelsen, 2021-08-31 
Beslut Lu 2021-06-15 
Beslut TUB 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 2021-06-03 
Beslut Ks 2021-04-13 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Sektorchef 
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Ks § 330 Simhall för personer med särskilda 
behov - utredning 
Dnr KLK 2021/246 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av tillgänglighetsanpassad 
vattenträning för barn och vuxna med särskilda behov och för habilitering såväl 
som rehabilitering.  
 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda 
behov och för habilitering. Då elever måste kunna simma i årskurs sex för att få 
godkänt i idrott, har dessa elever prioriterats. 
 
Förfrågningarna har ökat på grund utav nedläggningen av Nannylundsbadet.  
Nannylundsbadet erbjöd tidigare bland annat bad för rehabilitering samt 
simundervisning för barn med särskilda behov.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Maria Havskog (C) att utreda 
behovet av tillgänglighetsanpassad vattenträning för barn och vuxna med särskilda 
behov och för habilitering såväl som rehabilitering.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut mot Maria Havskog (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-09-15 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Ks § 331 Gemensam nämnd och förvaltning för 
myndighetsärende inom bygg- och miljö 
Dnr KLK 2021/229 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
miljö- och byggnämnd, gällande myndighetsutövning samt gemensam förvaltning 
för verksamheten, samt 
                                                                                             
att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 30 november 2021. 

Ärendebeskrivning  
Fråga har inkommit till Eksjö kommun om intresse finns av en gemensam miljö- 
och byggnämnd med Aneby kommun. Den ev tänkta gemensamma 
organisationen avgränsas till att endast hantera ärenden avseende 
myndighetsutövning. Möjligheter till samverkan mellan kommuner i 
myndighetsfrågor regleras i kommunallagen. 

Att inrätta en gemensam organisation minskar sårbarheten gällande bemanning 
och det stärker det kollegiala arbetet. En större organisation kan uppfattas som 
mer attraktiv gällande rekrytering och kan därför öka möjligheten för rekrytering 
av specialistkompetens.  

Om beslut tas för en gemensam nämnd bör inrättande ske i samband med ny 
mandatperiod med start den 1 januari 2023. 
 

Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) och Rozita Hedqvist (S) yrkar bifall till beslutsförslaget 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Skrivelse från Annelie Hägg 2021-09-06 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Kommunledningskontoret 
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Ks § 332 Fastigheten Verkstaden 7 på 
Gjuterigatan 9 
Dnr KLK 2021/245 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att förvärva fastigheten utifrån givna 
förutsättningar, samt 
 
att ge kommunikationschef i uppdrag att erlägga handpenning för kommunens 
räkning vid eventuellt köp.  
 
Ulf Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslut i 
ärendet.  

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Verkstaden 7 på Gjuterigatan 9 i Eksjö ligger ute för exekutiv auktion. 
Fastighetens placering i staden kan ha strategiska värden för stadens utveckling på 
lång sikt. 

Uppgifter från Lantmäteriet och skatteverket, sammanfattning av bifogade 
underlag: 

• Fastighetens areal: 15 142 kvm, 
• Taxeringsvärde: 4 337 000 kr ( varav 2 560 000 byggnadsvärde, markvärde 

1 817 000 kr) 
• Adress: Gjuterigatan 9 Eksjö. Angränsar handelsområde i väster (Jysk och 

Family house/friskis och svettis) 
• Lokaler: 890 kvm industrikontor i mycket enkel standard, 1748 kvm lager 

enkel standard, 250 kvm lager i mycket enkel standard  
• Utropspris för exekutiv auktion 100 000kr. 

Uppgifterna baseras på underlag från Lantmäteriet och Skatteverket; se utdrag 
från fastighetsregister och taxeringsuppgifter 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att värdet på fastigheten som helhet är lågt på 
grund av obefintligt underhåll under lång tid. Byggnaderna har inte besiktats 
ockulärt. Byggnaderna bör betraktas som rivningsobjekt. Föroreningar finns med 
stor sannolikhet både i byggnader och i mark med mycket oklart behov av 
sanering. Fastigheten bör betraktas som en saneringsfastighet. Fastighetens värde 
består av sitt läge och möjligheter att i framtiden omvandla till exempelvis 
handelsområde.  
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Eksjö kommun genom AB Eksjö industribyggnader ägde fastigheten mellan 1999 
och 2009. 2009 såldes Verkstaden 5 till 3a Energy AB för 7 miljoner kronor. 2012 
har Verkstaden 7 styckats av från Verkstaden 5 till en egen fristående fastighet. 
2015 har 3a Energy AB sålt Verkstaden 7 i sin nuvarande utformning till 
nuvarande ägare för 750 000 kronor. Objektet ligger nu i väntan på exekutiv 
auktion med utropspriset 100 000kr.  

I närtid har ett likvärdigt markområde sanerats. Itolv AB rev byggnader och 
sanerade marken inför byggnation av bostäder i Sjöhagen norr om I12-området. 
Byggnaderna som revs bestod av en tvätthall, en tankstation och en 
garagebyggnad. Byggnaderna omfattade ca 1500kvm. Byggnaderna inom 
fastigheten Verkstaden 7 omfattar ca 2900kvm. Rivningskostnaderna inom 
Sjöhagen uppgick till ca 2mnkr. Saneringen av området uppgick till totalt 7,7mnkr 
varav 2,2 mnkr för att nå nivån MKN (mindre känslig markanvändning). 
Representant från Itolv AB påpekar specifikt en fördyrande kostnadspost i det 
specifika fallet och det var kostnader för såväl advokat och miljökonsult som i hög 
grad var inblandade i rättsmålet mot den tidigare ägaren. Totalsumman för 
rivning, sanering och alla kringkostnader uppgick totalt till 10,3mnkr. 
Markområdet som hanterades på Sjöhagen är ca 12 000kvm att jämföra med det 
på Verkstaden 7 som är ca 15 000kvm.  

Det är viktigt att påtala att varje sanering är unik och kan hanteras på olika sätt. 
Det är inte uteslutet att en ansvarsutredning kring fastigheten skulle kunna peka 
på ansvar hos verksamhetsutövare tillbaka i tiden. Detta går dock inte utesluta att 
en ny ägare av fastigheten får stå med hela ansvarsbörda själv. Möjligheten till 
statliga stöd kan finnas men ska inte heller räknas in.  

I det pågående planarbetet och framtagandet av en ny översiktsplan diskuteras 
området som fastigheten Verkstaden 7 ligger inom som ett omvandlingsområde 
som tydligare ska uppfattas som en del av centrum i framtiden. Användningen bör 
gå från industrikaraktär till mer offentlig användning så som handel eller kontor 
och möjligen inslag av bostäder om förutsättningarna tillåter detta.  

 
 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
kommunikationschef i uppdrag att erlägga handpenning för kommunens räkning 
vid eventuellt köp. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2021-09-21 
Fastighetsregisterutdrag Verkstaden 7 
Taxeringsuppgifter Verkstaden 7 
Inventering av Eksjö bangård med avseende på förorenade områden 
Objektsammanfattning 
Mifo historik 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Kommunikationschef 
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Ks § 333 VA-plan 2019-2022 - uppföljning 
Dnr KLK 2021/241 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera uppföljningen, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny VA-plan.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan den 15 november 2018 en antagen VA-plan (vatten- 
och avloppsplan) för planperiod 2019–2022. I planen står det att ”VA-planen ska 
följas upp en gång varje år i syfte att planens intentioner efterföljs. Revidering av 
VA-planen ska ske vid behov då planens innehåll i väsentliga delar är inaktuell”.    

Del 3 i VA-planen, handlingsplan, har följts upp av VA-gruppen med 
representanter från samhällsbyggnadssektorn, Eksjö Energi AB och 
Emåförbundet. Utifrån uppföljningen anser samhällsbyggnadssektorn att flertalet 
av VA-planens åtgärder är genomförda eller inaktuella, och att det finns ett behov 
om att ta fram en ny VA-plan under 2022.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-07 
Uppföljning VA-plan 2021-09-07 
VA-plan, 2018-11-15 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Eksjö Energi AB 
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Ks § 334 Avgifter för laddning av elfordon -
Information 
Dnr KLK 2021/224 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 
 

Ärendebeskrivning  
Under 2021 har avgifter för laddning av elfordon på Eksjö kommun publika 
laddstationer införts. Eksjö kommun behöver fatta beslut om hur avgiftsnivåerna 
ska sättas och i vilken ordning de ska justeras.  

Hittills har följande genomförts: Under 2021 har medel från Klimatklivet sökts 
och beviljats för två snabbladdstationer för laddning av elfordon. En station i 
Eksjö och en i Mariannelund. Ett av kraven för att ta del av bidraget är att 
laddningen ska avgiftsbeläggas. I samband med upphandlingen av den första 
stationen upphandlades även en leverantör av betal- och övervakningssystem av 
stationerna. Park & charge som levererar systemet ansvarar för alla transaktioner 
och hanterar eventuella driftsstopp kopplat till betalningsutrustningen och 
systemet larmar även om det finns andra problem med stationen som Eksjö 
Energi AB i så fall reparerar. Betalsystemet har integrerats i kommunens alla 
laddstationer och har varit i drift sedan i juni. Systemet skapar värdefull statistik 
över nyttjandegrad, mängden unika laddningar och kommer vara ett underlag för 
framtida planering och ekonomiska prognoser. Eksjö kommun och Eksjö Energi 
AB har jämfört prisnivåerna med grannkommunerna Nässjö, Vetlanda och Tranås 
som har haft avgiftsbelagd laddning sedan tidigare. Eksjös prisnivåer ligger 
förnärvarande i paritet med grannkommunernas även om alla tillämpar olika 
variabler för att ta betalt. 

Nuvarande kommunicerad avgift på Eksjö kommuns laddstationer. Eksjö 
kommun kan när som helst justera avgiftsnivåerna. 

• Semiladdare: 3,00 kr per kWh inklusive moms 
• Snabbladdare: 4,50 kr per kWh inklusive moms 

Prisnivåerna har dock inte hanterats i politisk ordning och då avgiftsnivån bör 
vara av politiskt intresse bör en hantering av avgiftsnivåerna fastslås.  

Avgiftsnivåerna skiljer sig då snabbladdstationerna har inneburit en betydligt 
högre investeringskostnad och ger en högre servicenivå. En snabbladdstation kan 
fylla upp batteriet på cirka 10-30 minuter medan en semiladdare tar cirka 2-3 
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timmar. Detta varierar beroende på batteriets storlek och fyllnadsgrad vid 
laddstart. 

Laddning i publik miljö har under en introduktionsfas varit gratis i Sverige i de 
flesta fall. Men av naturliga skäl behöver den som investerat i en publik 
laddstation få sin investering återbetald, helst med viss avkastning för att det ska 
vara ekonomiskt hållbart. Normalt innebär detta att man tar betalt för laddningen. 
Kostnaden för laddningen ska självklart täcka kostnaden för den el som överförts, 
men även ge täckningsbidrag för avskrivning av hårdvara och installation, 
elnätskostnader samt drift och underhåll. Idag tillämpas betalning på majoriteten 
av snabbladdstationerna i Sverige, och i ökande utsträckning även för normal- och 
semisnabbladdning. Generellt kan de betalningsmodeller som tillämpas delas upp i 
två kategorier som kan anses relevanta i Eksjö kommuns fall:  

• Betalning per tidsenhet 
• Betalning per energienhet 

Andra lösningar innefattar fastpris samt abonnemang och med vissa 
kombinationer av ovanstående. 

Betalning per tidsenhet innebär att man tar betalt per minut eller per timme. 
Vilken tidsenhet som tillämpas avgörs främst av vilken typ av laddstation som 
avses. För snabbladdstationer används normalt betalning per minut då 
nyttjandetiden generellt är 10 – 30 minuter. För semiladdstationer används 
normalt betalning per timme. En fördel med denna modell är att den stimulerar 
användaren att snarast flytta bilen från laddstationen när önskad energimängd har 
laddats. En nackdel är att det är svårt för användaren att i förväg förutse 
kostnaden för den energimängd som önskas, då tiden för att överföra en viss 
energimängd beror på fler faktorer, bland annat batteriets laddningsnivå och 
batteriets temperatur. Med betalning per tidsenhet bör taxan differentieras 
beroende på laddstationens kapacitet.  

Modellen kan också användas i kombination med parkeringsavgift, exempelvis 
genom en förhöjd parkeringsavgift på parkeringsplatser utrustade med 
laddmöjlighet.  

Betalning per energienhet som just nu tillämpas för Eksjö kommuns laddstationer 
innebär att man tar betalt per kilowattimme. Exempelvis tillämpas modellen i 
Sverige av operatören CLEVER, vars prissättning innebär 5 kr per kilowattimme 
på både normal, semisnabb och snabb laddning. Fördelen är att modellen är tydlig 
och enkel för kunden att förstå. En nackdel är att modellen kan leda till ett mindre 
effektivt utnyttjande av laddstationer genom att den inte tar i beaktande hur lång 
tid det tar att överföra en kilowattimme till bilen. För de snabbladdstationer som 
sätts upp under hösten 2021 i Eksjö och Mariannelund kommer parkeringstiden 
regleras till 30 minuter. Semiladdstationerna vid Olsbergs arena och 
stationsparkeringen vid Järnvägsparken är i dagsläget reglerade till 24 
timmarsparkering. Dessa parkeringar används i stor utsträckning för 
arbetspendlare vilket behöver tas i beaktan om en annan tidsreglering ska införas. 
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Det är dock en uppenbar nackdel att ett fordon kan uppta en laddpunkt ett helt 
dygn.  

 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-09 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 335 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - 
skrivelse 
Dnr KLK 2021/167 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till kompletterande lokala 
ordningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, ordförande i Synskadades riksförbund Höglandet (SRF) har 
2021-05-25 översänt en skrivelse till kommunstyrelsen i Eksjö kommun. Styrelsen 
i SRF Höglandet anser att Eksjö kommun bör förbjuda privat bruk av 
fyrverkerier. Användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala 
anordnare av nyårsfirande och SRF anser att detta bör skrivas in i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Fyrverkerier kan vara en fara för både djur och människor. 
De kan riktas direkt mot människor och synskadade är extra utsatta. SRF framför 
att på nyårsafton 2020 small det alldeles i närheten av en synskadad och hans 
ledarhund när de var ute och gick i Jönköping. Hunden blev så skrämd att han 
inte vågade gå ut på ett tag och kunde således inte fungera som ledarhund för sin 
husse. Det är viktigt att arbeta för att något liknande aldrig händer igen, påpekar 
SRF. 

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 framgår bland annat följande: De lagliga 
förutsättningarna för kommunen beskrivs i ordningslagen. Enligt 3 kapitlet 8 § 
Ordningslagen (1993:1617) får, efter regeringens bemyndigande, en kommun 
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har gett 
kommunerna ett generellt bemyndigande men föreskriver att kommunerna inte 
får meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet 
att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk. 
Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kapitlet 12 § 
Ordningslagen). Föreskrifterna får inte heller avse förhållanden som kan regleras 
på annat sätt. Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva lokala 
ordningsföreskrifter ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen och länsstyrelsen ska 
upphäva en föreskrift som strider mot lagen (3 kapitlet 13 §). 

Sveriges kommuner har genom lokala ordningsföreskrifter och med vägledning av 
ovanstående stycken möjlighet att begränsa inom vilka områden där fyrverkerier 
är förbjudna. Enligt Eksjö kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller idag 
följande; ”7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Eksjö stad inom 
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ett område som avgränsas av Norra Kyrkogatan, Västerlånggatan, Grenadjärgatan 
och Österlånggatan.” 

Eksjö kommun har genom tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna möjlighet att 
utöka det befintliga området och lägga till fler. Det huvudsakliga skälet till den 
nuvarande avgränsningen är främst ur ett brandtekniskt perspektiv i syfte att 
skydda Gamla stans kulturmiljövärden. Det finns flera perspektiv som framhålls i 
diskussionen om förbud av fyrverkerier. Den uppenbart förhöjda risken för att 
människor skadas, att djur skadas eller på olika sätt starkt påverkas, att egendom 
skadas eller att brand uppstår samt miljöskador.  

Bland Sveriges kommuner hanteras de lokala ordningsföreskrifterna på olika sätt 
avseende fyrverkerier. Allt från långtgående förbud till inga alls. Många kommuner 
har infört generella tider då fyrverkerier är tillåtna och flera kommuner har pekat 
ut många områden där totalt förbud råder.  

När kommunen beslutar om reglering av användningen av fyrverkerier är det 
relevant att diskutera hur de platser och eventuella tider som ska avses ska 
upprätthållas. Ett totalförbud kan kommunen inte besluta om det kan bara 
länsstyrelsen göra. Länsstyrelsen har än så länge sagt nej till totalförbud i andra 
liknande fall i Sverige.  

I det fall kommunstyrelsen bedömer att det föreligger en problemställning i Eksjö 
kommun som avser fyrverkerier bör ett uppdrag ges för att ta fram förslag till 
kompletterande ordningsföreskrifter som skulle kunna innebära en utvidgning av 
nuvarande område, tillägg av nya områden och införande av tider. Områdena bör 
inriktas till kommunens tätorters mest centrala platser och bör vara tydligt 
avgränsade för att skapa tydlighet. Ett eventuellt införande bör efterföljas av en 
tydlig informationsinsats för att föreskrifterna ska få verkan.  

Polismyndigheten ansvarar för att de lokala ordningsföreskrifterna upprätthålls 
och är därmed en given samrådspart i ett framtagande. Efter ett eventuellt 
antagande ska de nya lokala ordningsföreskrifterna omgående delges länsstyrelsen. 

 
Yrkande 

Sebastian Hörlin (S) yrkar bifall till beslutet 
 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2021-06-08 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
Kenneth Jägsander, SRF Höglandet 
Kommunala funktionshinderrådet 
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Ks § 336 Naturgrustäkt Brännsmåla 1:1 
Dnr KLK 2021/225 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna utlåtandet. 
 
Ingbritt Martinsson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslut 
i ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Tennik AB avser att ansöka om tillstånd för att bryta naturgrus inom fastigheten 
Brännsmåla 1:1. Länsstyrelsen vill ha kommunens ställningstagande gällande 
naturgrustäkter varvid ett utlåtande har upprättats.  

Aktuellt område ligger på fastigheten Brännsmåla 1:1 direkt väster om väg 32 
mellan Eksjö och Vetlanda. Enligt bolaget har det tidigare bedrivits både 
täktverksamhet och betongstation i närområdet. Aktuellt område utgör en kulle på 
cirka 7 hektar, med bedömd uttagbar mängd av 1,8 miljoner ton under 30 år.  
Då Eksjö kommun inte tagit ställning till om naturgrustäkter generellt bör tillåtas 
eller inte bör detta ärende vara vägledande för ett generellt ställningstagande.   

Förslag till utlåtande har tagits fram, daterat 2021-09-02. Sammanfattningsvis 
anser Eksjö kommun generellt att ny täktverksamhet av naturgrus bör undvikas. 
Naturgrus ska endast användas när behov av tekniska skäl inte kan ersättas genom 
krossning av bergmaterial. Täktverksamheter bör inte bedrivas inom 
grusinventeringens klass 1 eller 2 områden och verksamheten ska heller inte 
påverka grundvattenförekomster negativt.  

Kamesområdet omkring Brännsmåla har med anledning av historisk 
täktverksamhet påverkats negativt genom att kullar som är karakteristiskt för 
området tagits bort. Området utgör grusinventeringens naturvärdesklass 2 vilket 
innebär att värdet av naturgruset särskilt bör uppmärksammas vid prövning av 
täktverksamhet. Området är även del av en grundvattenförekomst med god status 
vilken bör värnas och i stor utsträckning bevaras för eventuella framtida behov. 
Med anledning av detta ställer sig Eksjö kommun tveksam till etablering av 
naturgrustäkt på fastigheten Brännsmåla 1:1. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Nathalie Enström, 2021-09-03 
Utlåtande gällande planerad naturgrustäkt på Brännsmåla 1:1, 2021-09-02 
Avgränsningssamråd  
      

Utdrag:  
Tennik AB  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 337 Samarbetsavtal avseende övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst" 
Dnr KLK 2021/135 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse avtalet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 220 att godkänna upprättat förslag till 
avtal avseende övergripande ledning vid räddningsinsatser med tillhörande 
ekonomisk kalkyls samt att ge räddningschef i uppdrag att teckna avtalet. 
 
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem för 
övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser.  Men också ett 
ledningssystem som kan verka proaktivt över hela ledningsområdet och som på 
ett övergripande plan kan se tecken och hot som kan påverka räddningstjänstens 
förmåga till att leverera ett gott skydd till medborgarna samt vidta förändringar i 
beredskap och organisation för att möta detta.  

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde 
undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom 
ledning.  
 
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till 
samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande 
förslag. 
 
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen, som den 21 oktober 
beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft första januari 2021, med 
undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 
första januari 2022.  

Inom Jönköpings län har räddningstjänsten inom ramen för RäddsamF samverkat 
kring förebyggande arbete, planering, utbildning, ledning och genomförande av 
räddningsinsatser i mera än 20 års tid.   

Förmågan till ledning och samverkan inom RäddsamF är mycket god vilket också 
har visat sig vid flera större händelser som tex branden i kvarteret Arcadien i 
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Jönköping 2001, kvarteret Cicelören Eksjö 2015 men också i samband med flera 
större skogsbränder både inom och utom länet.  

De nya lagkraven medför att RäddsamF ytterligare måste utveckla sin förmåga till 
övergripande ledning då LSO nu ställer krav på ständig tillgång till vakthavande 
räddningschef (VRC) och vakthavande befäl (VB) i organisationens 
ledningscentral. 
 
RäddsamF har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster i Kronobergs- och 
Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks 
kommuner om att få ansluta sig till den systemledning av räddningstjänst som 
RäddsamF har och håller på att vidareutveckla tillsammans med SOS Alarm AB i 
Jönköping.  

Räddsam F kommer att tillhandahålla övergripande ledning inklusive 
ledningscentral för att säkerställa att de principer för samverkan som vuxit fram i 
Jönköpings län inte förvanskas medan respektive kommun kommer att ansvara 
för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt som sker idag.  

Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och ledning 
som i dagsläget kommer att serva drygt 800 000 innevånare i Småland och 
Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till resursallokering vid större 
eller utdragna händelser då regionens samtliga resurser kommer att vara 
disponibla för vakthavande räddningschef.  

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram avtalsunderlag, 
ledningsdoktrin och andra operativa styrdokument.  Nästa steg är att påbörja 
rekrytering till de olika befattningarna i ledningscentralen så att dessa kan vara på 
plats och ledningssystemet kan börja fungera till första januari 2022. 
För att kunna starta rekryteringsprocessen är det viktigt att ett samarbetsavtal är 
undertecknat av tillräckligt många kommuner innan sommaren 2021 så att 
rekrytering och tidsplanen kan fullföljas. 
 
Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50: - / kommun-innevånare 
för år 2022.  

För Eksjö kommuns del ryms kostnaden inom de befintliga kostnadsramar som 
finns för dagens ledningssystem samt de kompletterande medel som tillfördes i 
budget 2021. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Undertecknat avtal 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Ks § 338 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion 
Dnr KLK 2021/131 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen anses besvarad 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-04-22 följande. 

Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings Län och kommunernas olika sätt 
att arbeta. För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa 
arbetssätt vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare. 
Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och med flera av de 
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen. Inom administrationen och politiken kan det finnas 
vinster med arbete hemifrån och mer samordning för en effektivare verksamhet, 
(digitala möten), och med nya rutiner. Pandemin har inneburit en stresstest för 
hela organisationen och kommunen som belyst både styrka och svagheter samt 
luft i systemet. Detta bör ses som en möjlighet att stå starkare inför framtiden. 
Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ger samtliga 
organisatorer och kommunala bolag i Eksjö kommun i uppdrag att utreda vilka 
arbetssätt som kan förändras, förbättras och permanentas framöver med lärdom 
av pandemin. 

I samband med att pandemin slog till i Sverige våren 2019 så aktiverades staben i 
kommunen. Staben leds av räddningschefen och består av personer från 
kommunledningskontoret och experter inom området såsom elevhälsochef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Stabens uppdrag har varit att följa 
händelseutvecklingen, sammanställa och delge information och föreslå beslut i 
olika ärenden rörande pandemin. Staben har under hela pandemin följt 
utvecklingen gällande arbetssätt, arbetsmetoder och arbetsmiljön. Staben 
rapporterar till förvaltningsledningsgruppen om hur arbetet fortskrider osv. 
Gällande förändrade arbetssätt som motionären föreslår så pågår det arbetet sedan 
pandemin började och förvaltningen med hjälp av staben är nu mitt uppe i att 
förbereda för en eventuell återgång till arbetsplatserna för de som arbetar hemma. 
Samtidigt pågår och har pågått ett stort arbete att öppna upp verksamheterna som 
varit stängda. Nya riktlinjer för distansarbete är påväg upp till kommunstyrelsen 
för beslut. Gällande vilka digitala möten som ska fortsätta kommer det utredas allt 
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eftersom möjligheten till fysiska möten öppnas upp, det vi vet idag är att 
kunskaperna gällande digitala möten har ökat så att det inte kan anses som ett 
hinder i framtiden.   

Det som motionären föreslår har pågått sedan pandemin startade och kommer på 
under lång tid därav förslaget att motionen ska anses besvarad.   

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 
       
Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionären 
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Ks § 339 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  
Motionen från 2020-09-18 avser ursprungligen bland annat att förslagsställarna 
vill utveckla Klinten till 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. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2021-02-25 motionen angående fråga om 
Naturum i rubricerat ärende till samhällsbyggnadssektorn för att kontakter ska tas 
med Länsstyrelsen i Jönköping och Naturvårdsverket. 

Samhällsbyggnadssektorn har varit i kontakt med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i Jönköping som förvaltar Store Mosse Naturum och Ydre kommun 
som förvaltar Sommens Naturum.  

Naturvårdsverket har informerat om att nuvarande kriterier och riktlinjer för 
inrättande av naturum just nu ses över för att i framtiden skarpare ta ställning till 
var nya naturum ska inrättas. Beslut är inte fattade i frågan men frågeställningen är 
i huvudsak om naturum bör inrättas i mer tätbefolkade områden eller i glesbygd. 
Vidare informerar Naturvårdsverket att förutsättningarna för enskilda eller 
kommunalt förvaltade naturum skiljer sig avsevärt från statligt förvaltade naturum 
som har en säkrare långsiktig förvaltning. Enskilt och kommunalt förvaltade 
naturum får generellt en finansiering om cirka 300-350 tkr per år i dagsläget. Det 
är förutsatt att det finns avsatta medel och det finns inga garantier att stödbidrag 
kan ske om Eksjö kommun inrättar ett naturum. Kommunen måste därför vara 
införstådda med att ett naturrums finansiering inte bör göras beroende av statlig 
finansiering. 

Samhällsbyggnadssektorn har också varit i kontakt med Länsstyrelsen i Jönköping 
som förvaltar Store Mosses Naturum i Värnamo som är ett statligt förvaltat 
naturum. Inställningen i dagsläget under rådande förutsättningar är att man är 
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tveksam till att inrätta nya statligt förvaltade naturum i länet då det är 
resurskrävande samt att man hänvisar till Naturvårdsverkets pågående arbete 
avseende att se över kriterier och riktlinjer för inrättande av nya naturum.  

Ydre kommun har sedan 1,5 år förvaltat Sommens Naturum. Föreståndaren har 
informerat att finansieringen av verksamheten är en återkommande fråga. 
Försäljning av litteratur samt guidade visningar är en förhållandevis liten intäkt 
som marginellt bidrar till att bibehålla Naturum Sommen. Verksamheten är till 
allra största del helt beroende av att det finns ett stort lokalt engagemang med 
sponsorer från näringslivet samt att kommunen tillsätter medel och personella 
resurser. 

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I 
Naturvådsverkets 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. 

Kriterierna och riktlinjer för att inrätta ett naturum är omfattande och 
resurskrävande. Ambitionen att Klinten ska vara tillgängligt för allmänhet, 
skolungdomar med mera bör kunna tillgodoses utan att inrätta ett naturum. 

Anläggningen i Klinten är en i flera avseenden kostnadskrävande anläggning i 
underhåll och standarden är mycket enkel. Eksjö kommun behöver fatta ett beslut 
om vad som ska ske med anläggningen i framtiden.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att avslå 
motionen i den del som avser Naturum, samt att i övrigt anse motionen besvarad. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på samhällbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-09-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2020-12-10  
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S), Tommy Ingvarsson (C), 2020-09-17 
Kriterier-bedömning-naturum  
Checklista-etablering-naturum   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Motionärerna 
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Ks § 340 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör 
det lätt att göra rätt - motion 
Dnr KLK 2021/112 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-10-21. 

Socialdemokraterna genom Johan Starck och Sebastian Hörlin framför i motion 
2021-04-15 följande; För att slänga elavfall (exempelvis lampor och 
småelektronik) på rätt sätt måste kommuninvånarna idag bege sig till någon av 
våra återvinningscentraler (ÅVC) i Eksjö eller Ingatorp. Att ta med sig dessa saker 
är inga större problem om du ändå regelbundet åker med annat avfall till ÅVC. 
Ett besök på ÅVC underlättas, och är ibland direkt beroende, av tillgång till bil, 
särskilt för de boende i östra delarna av kommunen. 

Mindre hushåll har per år inte särskilt mycket av denna typ av avfall. Troligen 
skulle det underlätta för dessa, och många andra kommuninvånare, om det gick 
att slänga denna typ av avfall på ett smidigare och mer lättillgängligt sätt än genom 
ett besök på ÅVC. Risken idag är att vissa delar av detta elavfall istället hamnar i 
hushållssoporna vilket absolut inte är rätt sätt att ta hand om avfallet ur 
miljösynpunkt. 

I Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi infört ”Samlaren”. Samlaren 
är ett miljöskåp som finns placerat vid flera livsmedelsbutiker. Där kan besökarna 
på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall (batterier, lampor och småelektronik), 
samtidigt som de handlar. Hanteringen underlättar för den enskilde och medför 
troligen också en bättre uppfyllelse vad gäller att elavfallet tas om hand på rätt sätt. 

Med stöd av ovanstående tycker motionärerna att kommunen ska införa en 
lösning som gör att kommuninvånaren kan slänga sitt elavfall närmare hemmet 
och på ett enklare sätt än att varje gång behöva besöka ÅVC. Ett exempel på en 
sådan lösning kan vara att införa något liknande som ”Samlaren” i Eksjö 
kommun. Det skulle dessutom kunna bidra till dubbel miljönytta med tanke på att 
vissa bilresor som idag sker till ÅVC då kan undvikas. Med hänsyn till att 
återvinningscentralen och den typen av verksamhet idag drivs genom vårt helägda 
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kommunala bolag Eksjö Energi AB, bör även samråd ske med dem i en sådan 
fråga. Slutligen, för att uppnå alla delar av helheten med detta är det viktigt att 
lösningen, hur den än ser ut, erbjuds i flera av kommunens orter, framför 
förslagställarna. 

Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S) yrkar därför att uppsamling av elavfall 
genom kommunens försorg ska möjliggöras på fler platser, än vid respektive 
återvinningscentral, i enlighet med motionen. 

Av tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 framgår bland annat följande: I Eksjö 
kommun finns idag möjlighet att slänga sitt elavfall på återvinningscentralerna i 
Eksjö och i Ingatorp. Det finns även möjlighet att slänga batterier i så kallade 
batteriholkar på 9 av 12 av de miljöstationer som FTI (förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) ansvarar för i Eksjö kommun. Eksjö Energi AB har även en 
tjänst som ingår i avtalet för sophämtning som innebär att kunden meddelar att 
hämtning ska ske två dagar innan hämtning där nämnt material kan lämnas vid 
tomtgräns tillsammans med vanliga soptunnan. Större fastigheter har krav på 
motsvarande hantering. Det finns även möjlighet för privatkunder att beställa 
hämtning av både vitvaror och grovavfall en gång per månad. Hur detta fungerar 
kan läsas i bilaga ”Regler för grovsophämtning”. Kunskapen om att denna tjänst 
finns varierar sannolikt.  

Motionärerna belyser dock en viktig faktor att det finns en risk att en större andel 
elavfall hamnar i den brännbara soppåsen istället för i rätt sorteringskärl på grund 
av att tillgängligheten är svår för de som inte har egen bil och långt till närmsta 
återvinningscentral eller att informationen om vilka tjänster som är tillgängliga är 
bristfällig. 

Ett system som Västervik Miljö & Energi har infört är logiskt placerat vid 
matvarubutiker som är naturliga platser som huvuddelen av invånarna besöker 
med regelbundenhet. Ett likvärdigt system kan givetvis införas i Eksjö kommun i 
anslutning till matvarubutiker och/eller befintliga FTI stationer. 

Efter intervju med ansvarig på Västervik Miljö & Energi framkommer att 
systemet fungerar väl efter att samarbetet med matvarubutiken förfinats. Initialt 
var det problem med skadegörelse då flera stöldförsök gjorts. Elavfallet kan i vissa 
fall inbringa ett värde. I Västervik är tömningsintervallet varierande men ungefär 
en gång i veckan där det lämnas in mest. Vid de mindre butikerna meddelar 
butiken när tömning behövs. Rekommendation att publika platser väljs och gärna 
i eller i anslutning till en entré. I Västervik används två olika typer av kärl med 
inköpskostnad cirka 20-25 tkr per styck respektive cirka 10-15 tkr per styck.  

Eksjö kommun genom Eksjö Energi AB arbetar i samverkan med Aneby och 
Nässjö kommuner för att införa hushållsnära insamling. Initialt kommer troligtvis 
tre fraktioner att erbjudas men det är inte osannolikt att det blir betydligt fler 
fraktioner som hämtas vid bostaden i framtiden. Om elavfall skulle kunna vara en 
de fraktionerna skulle servicenivån bli exceptionell och återvinningsgraden skulle 
sannolikt öka dramatiskt. Även om nuvarande system med beställning finns och i 
praktiken ger samma servicenivå dock inte med samma kontinuitet. Om detta är 
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en genomförbar lösning går inte att svara på ännu och bör utredas ytterligare av 
Eksjö Energi AB i samband med införandet av fastighetsnära insamling och den 
efterföljande påbyggnaden av antal fraktioner.  

Det råder en stor osäkerhet om hur FTI:s stationer kommer att påverkas av dels 
införandet av fastighetsnära insamling och de nya kraven från Naturvårdsverket 
gällande producentansvar. Detta medför också en osäkerhet generellt kring att 
införa nya system för insamling just nu vilket är negativt.  

Slutsatsen är att Eksjö Energi AB i första hand bör utreda förutsättningarna för 
att omhänderta elavfall i samband med hushållsnära insamling samt förtydliga 
information och spridning kring den tjänst som redan finns, och i andra hand 
utreda förutsättningarna för att införa behållare för insamling av elavfall i flertalet 
av kommunens orter i syfte att öka återvinningsgraden av farligt avfall ytterligare.  

 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-08 
Regler för grovsophämtning, Eksjö Energi AB, 2019-10-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Motion från Johan Starck och Sebastian Hörlin, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Energi AB 
Motionärerna 
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Ks § 341 Upprätta en station för direktförmedling 
av användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/238 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag kring hur finansieringsfrågan kan hanteras. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-25 att återremittera ärendet för fortsatt 
utredning med uppdrag till förvaltningen att tillsammans med Eksjö Energi AB ta 
fram förslag på hur en station för direktförmedling av användbara föremål skulle 
kunna upprättas, hur eventuella samarbeten med andra aktörer kan se ut och vilka 
kostnader som kan komma att uppstå. 

Förslagsställaren 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. Antalet "likes" 
blev 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- 
handbutiker 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 erbjudas 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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Av tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 framgår bland annat följande: Enligt 
regerings strategi för en cirkulär ekonomi har kommunerna en viktig roll för att 
bidra till förebyggande av avfall. Regeringen har därför beslutat (prop. 
2019/20:156) att möjliggöra att kommunerna ska använda renhållningsavgiften 
för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder. Kommunen behöver bidra med att 
skapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av återanvändning. 
Incitament behöver skapas för att återanvändning av produkter ska bli intressant 
för företag och leda till miljönytta. Det behöver bli enkelt och lönsamt för 
näringsidkare och privatpersoner att återanvända produkter.  

I Eksjö lyser än så länge kommersiella företag som handlar med secondhand-
produkter med sin frånvaro. Det beror på att efterfrågan än så länge är låg. 
Secondhandbutiker vittnar om att efterfrågan är ett större problem än tillgång till 
produkter. Mycket som tas emot måste exporteras eller lämnas till 
materialåtervinning. Men vissa produkter har en stor efterfrågan. Secondhand-
butiker kan se fördelar med att ta emot och kunna sortera gåvor på ÅVC. Man 
kan då ta med sig de produkter som har potential att säljas, och lämna övrigt till 
materialåtervinning direkt på plats.  

I dagsläget kan privatpersoner själva lämna produkter för återanvändning vid ett 
antal secondhandbutiker i kommunen. Man behöver då komma under deras 
öppettider, som är relativt begränsade. I nuläget är det ingen butik som erbjuder 
hämtning och om det görs är det i mycket begränsad omfattning.  

Om Eksjö Energi AB erbjuder en container på ÅVC i Eksjö, så finns det intresse 
från secondhandbutiker att ansvara för hämtning av det man tror är säljbart, 
sortering av det som ska återvinnas samt städning av containern. Det är dock 
viktigt att Eksjö Energi AB har personella resurser för samordning av aktörer. 
Secondhandbutikerna bör ses som en resurs, som hjälper Eksjö Energi AB att 
erbjuda en tjänst till allmänheten.  

Eksjö Energi AB kan ställa en container till förfogande för återbruk på 
återvinningscentralen i Eksjö samt bjuda in och ansvara för samordning av 
organisationer i kommunen som vill åta sig uppdraget att under ÅVCs öppettider, 
en eller flera dagar i veckan, ta ansvar för omhändertagande, skötsel och städning 
av containern.  

Sociala sektorn via enheten för Hälsa, integration, arbete (HIA) kan inledningsvis, 
och så länge dagarna inte blir fullbokade av andra aktörer, ta ansvar för 
omhändertagande, skötsel och städning av containern två dagar i veckan. 
Kommunledningskontoret kan via hållbarhetsstrategen stödja Eksjö Energi AB 
med kontakter till potentiella samarbetsaktörer, samt kommunikation av insatsen 
gentemot allmänheten.  

Samarbetsaktören (uppskattningsvis 2-3 secondhandbutiker kan vara intresserade) 
åtar sig förslagsvis ansvar för omhändertagande, skötsel och städning av området 
som avsätts.  
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Organisatoriskt ansvarar Eksjö Energi AB för området och dess användning. 
Regler och förhållningssätt för hur arbetet får bedrivas inom ÅVC behöver 
ytterligare förtydligas och meddelas respektive samverkansaktör som Eksjö Energi 
AB släpper in. Regelverket behöver anpassas för att inte diskvalificera aktörerna 
samtidigt som det måste finnas en förståelse för att brister i rutiner kan leda till 
skador för Eksjö Energi AB. I Aneby kommun har en likvärdig hantering som 
avses i alternativ 1 nedan, fungerat bra med ordning och städning tack vare att det 
finns personal på plats några timmar varje dag. Detta bör vara ett minimum för att 
verksamheten ska fungera.  

Eksjö Energi AB har översiktligt bedömt följande alternativ och vilka kostnader 
som uppstår med förutsättningen att återbruksstationen bemannas och sköts av 
extern part. 

Alternativ 1. Enklare och provisorisk lösning på nuvarande ÅVC-utrymme. 
Personalutrymme (lunchrum) hyrs. Förslagsvis baracklösning. 

I den här lösning nyttjas befintlig kundtoalett. 

Insamlingslokal i form av 2x40 fotscontainer alternativt ett kallförrådstält 
(disponibel yta är maximalt 100 kvm) 

Kostnadsbild: 
Personalbarack: 6000:-/månad 
Inkoppling VA: 20 000:- 
Inkoppling el: 20 000:- 
40 fotscontainer: 30 000:- x 2= 60 000:- 
Tält 100 kvm: 150 000:- 
Inredning, skyltning: 20 000:- 
Driftkostnad: 10 000:-/år 
 
Kostnaderna varierar beroende på utförande. Initialt kan funktionen hanteras i 
mindre skala för att sedan växa. 

Initialt kan funktionen begränsas till:  
Personalbarack: 6000:-/månad 
Inkoppling VA: 20 000:- 
Inkoppling el: 20 000:- 
40 fotscontainer: 30 000:-  
Driftkostnad: 10 000:-/år 
 
Summering 
Engångskostnader: 70 000:- 
Driftkostnader årligen: 82 000:-/år 
 
Alternativ 2. Permanent mer långsiktig lösning 
Ska verksamheten utökas måste vi flytta återbruksverksamheten utanför 
nuvarande område och då är det ytan väster om Svarvsgatan som är aktuell och 
lämplig. Då kan ÅVC-kunderna erbjudas att på ett smidigt sätt kunna lämna 
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återbruksmateriel innan de kör in på själva återvinningsytan. Där är i dagsläget en 
stor vall som måste flyttas vilket medför en extra kostnad i markberedningsskedet. 
På den ytan kan ett flertal ytor för återbruk iordningställas. Det kan vara en 
kombination av containrar, kallförrådstält, plåtförråd och vid behov även något 
varmförråd beroende på vilken typ av material som ska samlas in och återbrukas. 

Vid en sådan mer långsiktig och större verksamhet bör enligt vår uppfattning ett 
permanent personalutrymme byggas. Den byggnaden ska då omfatta de 
lagstadgade krav som finns vilket innebär lunchutrymme, omklädningsrum (herr 
och dam), sanitetsdel med toalett och dusch (herr o dam) samt ett mindre kontor. 

Bedömda kostnader: 
Personalbyggnad för cirka 5 personer: 3,5-4,5 mnkr 
Inkoppling VA permanent: 225 000:-   
Inkoppling el permanent: 30 000:- 
Containrar: önskat antal x 30 000:- 
Kallförrådstält: önskat antal kvm x 1500:- 
Kallförråd plåt: önskat antal kvm x 10 000:- 
Markarbeten: cirka 2500:-/kvm 
(Möjlighet att bygga drygt 2500kvm) cirka 6 250 000:- 
Stängsel 500m: 750:-/löpmetern + grindar cirka 500 000:- 

                                                       
Kostnaderna är erfarenhetsbaserade och kommer att variera  
beroende på utformning.  
 
Slutsatsen är att Eksjö kommun och Eksjö Energi AB på ett mer aktivt sätt bör 
bidra till återbruksmöjligheterna i Eksjö kommun. Genom att initialt i liten skala 
skapa en plats för inlämning skapas samtidigt en arena för återbruksföretag att 
bredda och utveckla sin verksamhet samtidigt som materialanvändningen och 
klimatavtrycket minskar. Insatsen förutsätter ett ekonomiskt tillskott för Eksjö 
Energi AB:s åtaganden med ett ansvarsåtagande för funktionen. Alternativt kan 
ansvaret läggas på renhållningskollektivet som i sin tur bär kostnaderna. Ett sådant 
beslut skulle sannolikt innebära ett behov av att höja renhållningstaxan som idag 
är jämförelsevis hög och rekommenderas inte av Eksjö Energi AB:s ledning. 
 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag 
kring hur finansieringsfrågan kan hanteras. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot att 
ärendet avgörs idag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med återremissyrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-08 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2020-12-10 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
Medborgarförslag, 2020-10-10   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren (missiv) 
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Ks § 342 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls 

Ärendebeskrivning  
BUS Grundskolans Samverkansprotokoll 2021-08-26 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-08-26 
BUS Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-09-09 
BUS Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-09-20 
TUS Samverkansprotokoll 2021-09-09 
SBS Samverkansprotokoll 2021-09-21 
SOC Samverkansprotokoll 2021-09-07 
SOC Samverkansprotokoll 2021-09-20 
SOC protokoll 2021-09-16 
KLK Samverkansprotokoll 2021-09-16 
Centrala samverkansgruppen 2021-09-21 
Ansökningsbrev Bris 2022 

----- 
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Ks § 343 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-09-14, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas tre delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, och  
upphandlare, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 344 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-15 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-09-15 
Socialnämndens protokoll 2021-09-15 
Socialberedningens protokoll 2021-09-15 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-15 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-09-15 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-09-15 

---- 
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Ks § 345 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från de hel- och delägda bolagen; 

Eksjöbostäder AB 2021-05-24, 2021-06-21 
Eksjö Kommunfastigheter AB 2021-05-24, 2021-06-21, 2021-07-01 
AB Eksjö Industribyggnader 2021-06-17, 2021-06-17 
Skruven Fastighetsbolag AB 2021-06-17, 2021-06-17 
MA Industrifastigheter AB 2021-06-17, 2021-06-17 
Eksjö Energi AB 2021-06-17, 2021-08-27 
Eksjö Elnät AB 2021-06-17, 2021-08-27 
Eksjö Energi Elit AB 2021-06-17, 2021-08-27 
Eksjö Fordonsutbildning AB 2021-08-10 
Eksjö Stadshus AB 2021-09-15 

 

81Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 81 av 82



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Helena LundborgNamn: 
2021-10-01 10:21Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670

Annelie HäggNamn: 
2021-10-01 11:38Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670

ERIK LENNART GUSTAFSSONNamn: 
2021-10-01 11:25Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28
(Signerat, SHA-256 291C5BF1BE392B1032D6D82FA43748C4B8904B11669DDC33618318634EE2F670)

Sida 82 av 82


	Kommunstyrelsens första sida 2021-09-28
	Beslut Ks 2021-09-28
Godkännande av föredragningslistan
	Beslut Ks 2021-09-28
Information om digital närvaro vid politiska möten 
	Beslut Ks 2021-09-28
Delårsrapport 2020 Eksjö kommun 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut Ks 2021-09-28
Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - förslag till sektorsramar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	Beslut Ks 2021-09-28
Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut Ks 2021-09-28
Nya abonnemangsavgifter för bredband till privatkunder
	Beslut Ks 2021-09-28
Anstaltsetablering - kriminalvården
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Statsbidrag redovisning – barn- och utbildningssektorn
	Beslut Ks 2021-09-28
Gymnasiesamverkan Höglandet - information
	Beslut Ks 2021-09-28
 Individ- och familjeomsorg (IFO) - Utredningsuppdrag 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - organisation för att fullfölja tidigare beslut
	Beslut Ks 2021-09-28

	Beslut Ks 2021-09-28
Gemensam nämnd och förvaltning för myndighetsärende inom   bygg- och miljö  
	Beslut Ks 2021-09-28
Fastigheten Verkstaden 7 på Gjuterigatan 9
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut Ks 2021-09-28
VA-plan 2019-2022 - uppföljning
	Beslut Ks 2021-09-28
Avgifter för laddning av elfordon -Information
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut Ks 2021-09-28
Kommunalt förbud mot fyrverkerier - skrivelse
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Naturgrustäkt Brännsmåla 1:1
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal räddningstjänst"
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - motion
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut Ks 2021-09-28
Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut Ks 2021-09-28
Förenkla att slänga mindre elavfall - gör det lätt att göra rätt - motion
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut Ks 2021-09-28
Upprätta en station för direktförmedling av användbara föremål på Återvinningscentralen - medborgarförslag
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut Ks 2021-09-28
Anmälningsärenden
	Beslut Ks 2021-09-28
Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation
	Beslut Ks 2021-09-28
Nämnd- och beredningsprotokoll
	Beslut Ks 2021-09-28
Eksjö kommuns bolagsprotokoll
	Signering




    


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-28


 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-17:20, mötet genomförs digitalt via Teams med 
 Anledning av Covid-19, och sänds från kommunfullmäktigesalen. 
Beslutande 


Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M)  
Ulf Björlingson (M)  
Bo Ljung (KD) 
Lennart Gustavsson (S) 
Christer Ljung (L) 
Maria Havskog (C)  
Birgitta Johanson (S) 
Rozita Hedqvist (S) 


 
Tjänstgörande ersättare Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 317-319, 330-


332, 337-345 
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 336 
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 320-329, 333-336 
Kjell Axell (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S)  
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 317-335, 337-
345 


 
Övriga närvarande  


Ersättare Lea Petersson (MP) § 320-329, 333-336 
  
 


Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef   
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef §  


 
Övriga   
  
Utses att justera Lennart Gustavsson 
 
Justeringens plats  Digital signering via kommunens e-tjänst    Paragrafer 317-345 
och tid 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lennart Gustavsson 
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Sammanträdesdatum 


Kommunstyrelsen 2021-09-28 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2021-09-28 


Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset 


Datum då anslag 2021-10-01 Datum då anslag 2021-10-23 
publiceras tas bort 


Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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 Upprop   


 Val av justerare   


§ 317 Godkännande av föredragningslistan   


§ 318 Information om digital närvaro vid politiska möten 2021/239  


§ 319 Delårsrapport 2020 Eksjö kommun 2021/29  


§ 320 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 - förslag till sektorsramar 2021/134  


§ 321 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 2021/165  


§ 322 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och 
renhållningsavgifter för 2022 


2021/221  


§ 323 Nya abonnemangsavgifter för bredband till privatkunder 2021/233  


§ 324 Anstaltsetablering - kriminalvården 2021/223  


§ 325 Statsbidrag redovisning – barn- och utbildningssektorn 2021/234  


§ 326 Gymnasiesamverkan Höglandet - information 2021/235  


§ 327 Individ- och familjeomsorg (IFO) - Utredningsuppdrag 2021/243  


§ 328 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 2021/158  


§ 329 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - organisation för att 
fullfölja tidigare beslut 


2020/210  


§ 330 Simhall för personer med särskilda behov - utredning 2021/246  


§ 331 Gemensam nämnd och förvaltning för myndighetsärende inom   
bygg- och miljö 


2021/229  


§ 332 Fastigheten Verkstaden 7 på Gjuterigatan 9 2021/245  


§ 333 VA-plan 2019-2022 - uppföljning 2021/241  


§ 334 Avgifter för laddning av elfordon -information 2021/224  


§ 335 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - skrivelse 2021/167  


§ 336 Naturgrustäkt Brännsmåla 1:1 2021/225  


§ 337 Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal 
räddningstjänst" 


2021/135  


§ 338 Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - 
motion 


2021/131  
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§ 339 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 2020/221  


§ 340 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör det lätt att göra rätt - 
motion 


2021/112  


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


2020/238  


§ 342 Anmälningsärenden   


§ 343 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   


§ 344 Nämnd- och beredningsprotokoll   


§ 345 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    


 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-28


 
  


Ks § 317 Godkännande av föredragningslistan 
 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 318 Information om digital närvaro vid 
politiska möten 
Dnr KLK 2021/239 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2020 att nämnder, beredningar, 
utskott och bolagsstyrelser och kommunfullmäktige rekommenderas genomföra 
alla möten på distans så länge lokala allmänna råd från folkhälsomyndigheten 
aviserar detta. Den 29 september försvinner folkhälsomyndighetens 
rekommendation som ligger bakom detta beslut, vilket innebär att beslutet upphör 
att gälla. 


Beslutet från kommunfullmäktige den 23 april 2020 att deltagande i nämnd-, 
berednings-, utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans 
under covid-19-pandemin, gäller även fortsättningsvis. Även kommunfullmäktiges 
beslut från den 24 september 2020 gäller fortfarande, det vill säga att möjlighet att 
medverka digitalt gäller för deltagare i riskgrupper och att deltagande i 
kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under covid-19-pandemin. 


• Om ledamot är i någon riskgrupp och har för avsikt att delta digitalt på 
ovanstående möte så ska ordförande och sekreterare meddelas senast två 
dagar före mötet.  


• Digitala möten sker via Teams, länk skickas ut av sekreterare via mejl 
(eksjo.se-adressen). 


Beslutsunderlag  
PM från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-14 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Beredningar 
Ledningsutskottet 
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Ks § 319 Delårsrapport 2021 Eksjö kommun 
Dnr KLK 2021/29 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen.  


Ärendebeskrivning  
Delårsbokslut med sammanställd redovisning upprättas i koncernen per 2021-08-
31 och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober. Denna 
uppföljning rör kommunens utfall och prognos. 


Utfallet efter augusti är ett positivt resultat på 64 mnkr (8,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag), det starka resultatet beror på att aktuell 
semesterlöneskuld påverkar resultatet positivt med 20,9 mnkr i delårsbokslutet. 
Anställda tjänar in semester hela året men tar ut större delen under 
sommarmånaderna, därför är semesterlöneskulden som lägst per sista augusti men 
kommer att öka under återstående del av året, vilket förklarar det höga resultatet 
vid delårsbokslutet. 


Årets resultat prognostiseras bli positivt, 37,4 mnkr (motsvarar 3,1 procent av 
skatter och bidrag). Det är 6,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 31,4 
mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag).  


Sektorerna har under årets åtta månader förbrukat 742,3 mnkr (66 procent) av 
budgetanslaget på 1 117,9 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 23,3 mnkr. Jämfört med juniprognosen är det en 
försämring med 0,4 mnkr. 


Politiken redovisar, oförändrat mot föregående månad, en positiv avvikelse med 
0,2 mnkr efter augusti. 


Överförmyndarnämnden redovisar en oförändrat positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  


Revisionen redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr på grund av lägre 
sammanträdeskostnader i samband med pandemin. 


Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr (1,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. Jämfört med 
juniprognosen är det en förbättring med 0,7 mnkr. 


Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr (0,5 
procent av budgeten). Flera delar av verksamheten prognostiserar positiva 
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avvikelser och mät- samt plan- och byggverksamheten prognostiserar negativa 
avvikelser. Jämfört med juniprognosen är prognosen 0,1 mnkr högre. 


Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr (-0,8 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med juniprognosen är det en förbättring med 3,5 mnkr 
där framförallt prognosen för IKE (interkommunal ersättning) förbättrats. 


Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 24,4 mnkr (-5,2 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 4,6 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade för externa 
placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar och 
ekonomiskt bistånd.  


Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr 
(+0,2 procent av budgeten), vilket är 0,3 mnkr lägre än föregående månad.  


Prognosen för outlagda anslag för oförutsett, utveckling, integration och projekt 
försörjningsstöd är att dessa kommer att användas. 


Prognosen för outlagda anslag för personal är ett överskott på 5,5 mnkr, samtliga 
delar i löneöversynen är genomförda. 


Prognosen för pensioner är negativ, 4,7 mnkr. 


Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 29,2 mnkr.  


Skatteintäkterna prognostiseras bli 21,9 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  


Utjämningsbidrag prognostiseras bli 7,3 mnkr högre än budget (efter beslut om 
tilläggsbudget*), varav 


• 6,1 mnkr är högre generella statsbidrag 
- varav 2,9 mnkr avser kompensation för förändrad skattebas som sänkt skatt 


för personer över 65 och nedsättning av fastighetsavgift 
• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 
• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 
• -1,1 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag, LSS-utjämning och 


fastighetsavgift 


*När budgeten fastställdes i oktober hade ökade generella statsbidrag aviserats men inte 
beslutats i budgetpropositionen för 2021. I budgeten räknades med 4 mnkr för det ökade 
statsbidraget, för Eksjö blev sedan utfallet 11,9 mnkr, dvs 7,9 mnkr högre än budget. Beslut 
om tilläggsbudget till sociala sektorn, barn- och utbildningssektorn samt 
samhällsbyggnadssektorn om totalt 7,8 mnkr fattade kommunfullmäktige 2021-04-22 §68 


Investeringar 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med augusti har 26,7 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 55,7 mnkr, vilket är 10,9 mnkr lägre än budget.  
 
Sammanfattande kommentar 
Med den kunskap som finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets 
resultat positivt på grund av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag.  
   


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2021-09-27 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-08-31 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-09-15 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-09-15 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 320 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - 
förslag till sektorsramar 
Dnr KLK 2021/134 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  


att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 


(mnkr): 


2022 2023 2024 


Samhällsbyggnadssektorn      45,4  45,6 46,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   63,4  62,1 63,9 
Barn- och utbildningssektorn 487,8             497,0            498,7 
Sociala sektorn  483,4 480,7            479,2 
Kommunledningskontoret      63,8   64,7 66,3 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,0      1,6 
Utvecklingsmedel      1,4     1,1   2,6 
KS Oförutsett      1,0     0,7   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3                0,3 


Totalt                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     


att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 


följande: 


- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 


- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 


Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
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att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 


2022 2023 2024 


Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      4,9   9,6   6,1 


Totalt   41,5  41,0 45,8 


 


att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 
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Tabell A, Resultatbudget 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%


FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0


Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4


Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,2 4,6
varav finansiellt sparande (mål) 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,1
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,1 86,7
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Tabell B, Balansbudget 
 


 


 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  
 
att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 


Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,8 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 265,3 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 541,4 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,1 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2


Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 
 
att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
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att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
 
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 
 
Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Birgitta Johansson (S), Kjell 
Axell (S) och Rozita Hedqvist (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till 
budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till sektorsramar. 


 
 
Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde har det inkommit två förslag till beslut gällande budget 
2022-2023, verksamhetsplan 2024 förslag till sektorsramar. Alliansens förslag och 
Socialdemokraternas förslag.  
 
Fackförbunden har haft möjlighet att till sammanträdet lämna synpunkter. 
Inkomna synpunkter från fackförbunden redovisas under sammanträdet. 


Nedan presenteras Alliansens förslag och Socialdemokraternas förslag. 
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Alliansens förslag till budget 2022-2023 och 
verksamhetsplan 2024, sektorsramar 
 
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr): 


2022 2023 2024
  


Samhällsbyggnadssektorn      45,4  45,6 46,5 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   63,4  62,1 63,9 
Barn- och utbildningssektorn 487,8             497,0            498,7 
Sociala sektorn  483,4 480,7            479,2 
Kommunledningskontoret      63,8   64,7 66,3 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,0      1,6 
Utvecklingsmedel      1,4     1,1   2,6 
KS Oförutsett      1,0     0,7   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3                0,3 
Totalt                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     
 
 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: 
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
 
att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 


2022 2023 2024 
Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,4   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      4,9   9,6   6,1 
Totalt   41,5  41,0 45,8 
 
att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 
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Tabell A, Resultatbudget  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%


FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0


Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4


Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,2 4,6
varav finansiellt sparande (mål) 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,1
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,1 86,7
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Tabell B, Balansbudget  


 


Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  


att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 


att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 
 


Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,8 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 265,3 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 541,4 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,1 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2


Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att lokalkostnader Norra Storgatan tillförts 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin 
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 


att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter 
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 


att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 


Alliansens förslag till uppfyllelse av mål i budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  


I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  


Prioriterade mål  


Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text:. 


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


 


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


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


 


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


o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 


- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 


möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  


- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 


planer och bygglov under planperioden 
 


- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 


planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 


- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna 
tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. 
 
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 


prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också också för chefs- och ledarskapsprogram. 
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Finansiella mål  


Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 


I direktivet framgår följande 


- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 


o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 


- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  


o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0 % 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 


(KF beslut i juni) 


vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  


- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 


o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 


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


o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat 
på 4,9 mnkr 2022, 9,2 mnkr 2023 och 4,6 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 


 


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


o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 
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- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till  
40 % som långsiktigt mål 


o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 
procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 


 


I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
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Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023 och 
verksamhetsplan 2024, sektorsramar 
 
att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr): 


2022 2023 2024
  


Samhällsbyggnadssektorn      45,5  46,1 47,9 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   64,6  62,7 61,7 
Barn- och utbildningssektorn 485,3             494,8            500,3 
Sociala sektorn  485,4 482,2            481,5 
Kommunledningskontoret      63,9   64,5 65,9 
KS/KF/Nämnder      7,2     7,1   7,1 
Överförmyndaren      2,3     2,3   2,4 
Revisionen       1,4     1,4   1,4 
Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat     17,8   41,5             66,2 
Kapitalkostnad ofördelat      6,1    -1,8 -6,2 
Resultatfond       1,0     1,2      1,2 
Utvecklingsmedel      0,3     0,3   0,3 
KS Oförutsett      1,0     1,0   1,0 
KS integrationsmedel      0,3     0,3               0,3 
Genomlysningsarbete      0,4     0,0               0,0 Totalt
                      1 182,2           1 203,6         1 230,8     
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning med stöd av 
extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation 
samt de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot 
andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har 
genomförts. 
 
att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: 
- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende 
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende 
Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader, 
 
att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet 
med nedanstående: 


2022 2023 2024 
Samhällsbyggnadssektorn  19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn   5,9   4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn     7,9   4,4   5,2 
Sociala sektorn    3,5   2,3   2,5 
Kommunledningskontoret      4,9   9,6   6,1 
Totalt   42,0  41,0 45,8 
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att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 
 


Tabell A, Resultatbudget  


 


 


 


 


 


 


Bokslut Prognos Budget Budget Budget 
RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Extraordinära poster
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%


FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)
Den löpande verksamheten
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4
Förändring kortfristiga skulder 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0


Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,0 -43,1


Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,9 3,9
varav finansiellt sparande 5,0 5,0 5,0 5,0
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,8
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,8 86,7
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Tabell B, Balansbudget  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bokslut Budget Budget Budget Budget 
BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024
Tillgångar
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,1 581,2
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 266,0 270,0
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 540,7 562,2
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,8 5,8
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7
Skulder
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2


Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7%
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4%
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
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Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till 
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer  
 
att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov tillförs 
att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt 
utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogbruksplanen 
att utökade resurser tillförs för hantera fler ärenden kopplat till förorenad mark 
att resurser för gator och vägar ökas 
att resurser för parken ökas 
att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 
 
att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar 
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling halveras 
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att vandrarhemmet ska generera intäkter 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att Klinten ska ha full kostnadstäckning 
att driftmedel för näringsliv minskas 
att tidigare beslut om ytterligare besparing inom SFI återtas. 
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12. 
att visualiseringsutbildningarna på Campus I12 inte startar hösten 2022 utan 
avvecklas, men att elever som redan påbörjat sina studier ges möjlighet att slutföra 
dessa samt att medel tillförs för den tillfälligt ökade kostnaden. 
att resurser för städ minskar på Campus I12 
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 
att omorganisation av Tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023 
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att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning 
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan 
att återföra tidigare minskning av personal inom fritidshem och förskoleklass 
att utöka lärarresurs för ökad klassorganisation i grundskolan 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 
att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor 
att minska resurser för IT-pedagogik  
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan 
att tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan 
att resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs 
att resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs 
att återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan 
att resurser för uppdaterade lokaler tillförs 
att kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker 
att resurser för kompetensutveckling minskas 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall 
att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen 
att resurser för Villan utökas 
att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas 
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset 
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för brandskyddsutbildning tillförs 
att resurser tillförs för Yrkesresan 
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att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan 
sektorerna tillförs 
 
att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetsstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader 
att tillföra resurser för delfinansierng av en HR-administratör  
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm  
att effektivisera servicefunktioner inom kommunledningskontoret 
att medel tillskjuts för att kompensera för minskade statsbidrag avseende funktion 
som beredskaps- och säkerhetssamordnare 
 
att KS/KF/Nämnder ska göra en effektivisering 2023 
 
 
Socialdemokraternas förslag till uppfyllelse av mål i 
budgetdirektivet 
Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna 
uppfyllas till största del.  
 
I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas 
och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har 
förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts 
för 2022.  
 
Prioriterade mål  
Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv 
text:. 
 
Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i 
budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta: 
 


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


 
• Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i 


balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, 
prioritera följande: 


 
- Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska 


stämma överens med tilldelad budgetram 
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o Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. 
Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en 
korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och 
resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i 
sektorerna och förankrade med sektorsledningarna.  Detta arbetssätt tillsammans 
med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet 
leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad 
budgetram.  
 


- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges 
förutsättningar att utvecklas. 
o Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att 


möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. 
Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på 
sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för 
barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att 
utvecklas.  
 


- Öka och bredda tillgången till bostäder. 
o I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av 


planer och bygglov under planperioden 
 


- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att 
effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet 
o Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av 


planperioden också ett beslutsstödssystem för hela förvaltningen.  
 


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


 
o Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen 


prioriteras i Campus I12s verksamhet   
Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram. 
 


 
Finansiella mål  
Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text: 
 
I direktivet framgår följande 


- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under 
planperioden. 


o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr 
 


- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god 
ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och 
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bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  


o Överskottet budgeteras till  
2022: 2,0 % 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 
(KF beslut i juni) 
vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med 
budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 %.  


 
 


- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.Dessutom ska 
investeringarna under 10-års perioden 2015-2024 vara självfinansierade. 


o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets 
överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst 
avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-års perioden 2015-
2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-
årsperioden är 106 procent. 
 


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


o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat 
på 4,9 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under 
planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen. 


 
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 


% som långsiktigt mål. 
 


o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 
procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med 
pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 
17,1 procent 2022. 


 
- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 


% som långsiktigt mål 
o Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 


procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditen gör att 
40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-23. 


 
I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är 
av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella 
målen i budget ska kunna uppnås i bokslut. 
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Yrkande 


Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 
 
Annelie Hägg (C), Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och  
Bo Ljung (KD) bifall till Alliansens förslag till kommunstyrelsen gällande budget  
2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till sektorsramar. 


Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Birgitta Johansson (S), 
Rozita Hedqvist (S) och Kjell Axell (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till 
kommunstyrelsen gällande budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till 
sektorsramar. 
 
Annelie Hägg (C) att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
med alternativ för genomförande av effektivisering på Muséet. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på Alliansens förslag till beslut mot 
Socialdemokraternas förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning att bifalla Alliansens förslag till 
budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024. 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 
 


Omröstning 
 
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.  


Ja-röst för Alliansens förslag till beslut 
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag till beslut  
 
Vid omröstningen avges 7 Ja-röster och 5 Nej-röster och 1 avstod att rösta. 


Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag till beslut. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 


Annelie Hägg (C) X   


Markus Kyllenbeck (M) X   


Sebastian Hörlin (S)  X  


Maria Havskog (C) X   


Ulf Björlingson (M) X   


Ulf Svensson (SD)  
 


X 


Lennart Gustavsson (S)  X  


Ingbritt Martinsson (C) X   


Kjell Axell (S)  X  


Bo Ljung (KD) X   


Christer Ljung (L) X   


Birgitta Johansson (S)  X  


Rozita Hedqvist (S)  X  


Summa 7 5 1 


 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Alliansens förslag till budget till kommunstyrelsen 
Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsen 
Synpunkter från DIK 
Synpunkter från Kommunal 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 321 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-
2024 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/165 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att utöka revisionens budget med 50 tkr för 2022 och Eksjö kommun bär 
solidariskt sin andel av budget för revisionen, samt 
 
att godkänna budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 för 
Höglandsförbundet. 


Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på  
1 195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 2022 och 
verksamhetsplan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7 procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS-systemet är inkluderat i budgeten. 


Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 2022 
varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive 
kommunstyrelserna har inga synpunkter på justering av budgeten framförts.  


Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets revisorers 
budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till 
kommunerna för politisk behandling. Efter samråd med respektive kommun  
visar att revisionens budget bör höjas med 50 tkr för 2022 
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Yrkande  
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Ulf Björlingson (M) att utöka 
revisionens budget med 50 tkr för 2022 och att Eksjö kommun bär solidariskt sin 
andel av budget för revisionen. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Ulf Björlingsons (M) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Direktionens beslut 2021-08-27 Budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer 
Direktionens beslut 2021-08-27 
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024  
Budget 2022 för revisorerna i Höglandsförbundet   
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 322 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, 
fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2022 
Dnr KLK 2021/221 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att brukningstaxa för VA höjs med 4,5 procent 
 
att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 4,5 procent 
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att höja fjärrvärmetaxan med 1,2 
procent, anmäls  
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att godkänna att 80 procent av 
renhållningstaxan för 2022 regleras i enlighet med oktober månads index 2021, 
anmäls.   
 
Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent.  
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare  
 
att Eksjö Elnät AB:s beslut 2021-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2 
procent, anmäls 
 
att Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2021-08-27 § 25 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade, anmäls.  
 
Samtliga ändringar gäller från 2022-01-01. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa 
eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion varefter Eksjö 
Stadshus AB förelägger desamma för kommunfullmäktige för fastställelse. 
 
Fjärrvärmetaxa och renhållningsföreskrifter fastställs av styrelsen för Eksjö Energi 
AB och anmäls till kommunfullmäktige. 
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Elnätstarifferna fastställs av styrelsen för Eksjö Elnät AB och anmäls till 
kommunfullmäktige. 
 
Anslutningsavgifter, nätavgifter och abonnemangsavgifter fastställs av styrelsen 
för Eksjö Energi ELIT AB och anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Redovisas sammanställning av beslut och förslag till beslut om taxejusteringar 
avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter 2022. 
 
Eksjö Energi AB:s förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att brukningstaxa för VA höjs med 4,5 procent 
 
att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 4,5 procent 
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att höja fjärrvärmetaxan med 1,2 
procent, anmäls 
 
att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att korrigera renhållningsavgifterna 
för 2021 i enlighet med index, anmäls  
 
Enligt renhållningstaxan, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en 
indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna, med tillämpning av 
oktober månads avfallsindex.  
 
Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent. 
Exakt höjning anmäls till kommunfullmäktige efter november månad. 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Eksjö Elnät AB:s beslut 2020-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2 
procent, anmäls. 
 
att Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2020-08-27 § 19 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade, anmäls.  
 
Samtliga ändringar gäller från 2022-01-01.  
 
Eksjö Stadshus AB har 2021-09-14 framfört önskemål att inför kommunfullmäktiges 
beslut, komplettera underlaget med en jämförelse av taxor i andra kommuner, och 
underlag för vad som motiverar föreslagna höjningar.  
 
Till dagens sammanträde har underlaget kompletterats av Eksjö Energi AB. 
 
Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-09-14 
Komplettering från John Petersson, VD Eksjö Energi AB 
Tjänsteskrivelse från Anneli Gustafsson, kommunsekreterare 2021-09-07 
Eksjö Energi AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Energi Elit AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Elnät AB beslut 2021-08-27 
      


Utdrag:  
Eksjö Energi AB 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 323 Nya abonnemangsavgifter för bredband 
till privatkunder 
Dnr KLK 2021/233 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att ärendet anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi Elit AB har 2021-08-27 beslutat  


att sänka priset för bandbredden 250 Mbps från 509 kronor till 459 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 457 kronor till 407 kronor 
 
att sänka priset för bandbredden 500 Mbps från 709 kronor till 609 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 657 kronor till 557 kronor 
 
att sänka priset för bandbredden 1 000 Mbps från 959 kronor till 709 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 907 kronor till 
657 kronor.  


Eksjö Stadshus AB har 2021-09-14 framfört önskemål att inför 
kommunfullmäktiges beslut, komplettera underlaget. Till dagens sammanträde har 
underlaget kompletterats av Eksjö Energi AB. 
 
Beslutsunderlag  
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-09-14 
Eksjö Energi Elit AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Energi ELIT AB beslut   16 2021-06-17  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 324 Anstaltsetablering - kriminalvården 
Dnr KLK 2021/223 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att visa ett fortsatt intresse för anstaltetablering inom kommunen. 


Ärendebeskrivning  
Kriminalvården håller på med en utbyggnad av anstalter. Första delen av 
utbyggnad består av förtätningar och tillbyggnad vid befintliga anstalter men även 
flera nya anstalter är påväg att uppföras. En plan är att gå från dagens 4300 platser 
till 7000 platser år 2030. 


För att nå utbyggnadsplanen behöver flera nya anstalter byggas, en av dessa 
planeras att byggas/etableras i området mellan Norrköping och Jönköping, för 
denna etablering är Eksjö kommun aktuellt. 


Anstalten som ska etableras i närområdet planeras att ha 300-500 platser och vara 
en klass två anstalt. Klass två innebär att det är en låst anstalt, klass ett är en 
högrisk anstalt och klass tre är en öppen anstalt. För att etablera en anstalt av 
denna storlek krävs någonstans mellan 30-50 hektar mark varav det inhängda 
området med byggnader är cirka 15-18 hektar. Byggnaderna är oftast två våningar 
och källare. Platsen bör vara tillgänglig med kollektiv trafiken, ha cykelväg samt 
ligga cirka 10 km från närmsta tätort.  


Totalt inom kriminalvården arbetar det 70 olika yrkesgrupper. För varje plats 
räknar man med en anställd, detta innebär 300-500 arbetstillfällen.  


Befintliga anstalter i Sverige ägs av den privata marknaden och hyrs ut på 
långtidskontrakt till Kriminalvården. På samma sätt planeras etableringen i när 
området. 


För att kommunen ska vara aktuell krävs ett nära samarbete för att få allt att 
fungera tillexempel mark, infrastruktur, arbetskraft, räddningstjänst och samarbete 
med flera intressenter såsom regionens sjukvård med flera. 


En tänkbar väg är att samarbeta med en annan kommun det vill säga lägga det på 
gränsen mellan två kommuner och på så sätt dela på fördelarna (och nackdelarna).  


Kriminalvården kommer att ställa frågan till Eksjö kommun under vecka 39 ifall 
kommunen är intresserad av att gå vidare som en av flera tänkbara kommuner. Då 
kommer kriminalvården göra fördjupade utredningar för att hitta lämplig plats.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


Kommunen är van att ha mycket offentlig verksamhet under lång tid med bra 
resultat tillexempel Garnisonen, Länsdelssjukhus, Polisen på höglandet, 
Tingsrätten, SIS (Statens institutionsstyrelse) dvs. Långanässkolan och Hässleby 
behandlingshem med flera. Att visa ett fortsatt intresse innebär inga förbindelser 
med kriminalvården. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-06 
Presentation anstaltsetablering 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt och utvecklingssektorn 
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Kommunstyrelsen 2021-09-28 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


 


Ks § 325 Statsbidrag redovisning – barn- och 
utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/234 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anse ärendet anmält. 


Ärendebeskrivning  
Redovisning av statsbidrag från Skolverket som finansierar en stor andel av barn- 
och utbildningssektorns budget. 2021 finansieras 6,3 procent av budgetramen via 
intäkter från Skolverket. De flesta statsbidrag återfinns inom grundskolan, där 
likvärdig skola är det enskilt största och finansierar 7,4 procent av grundskolans 
budget.  


Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom  
      


Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


 


Ks § 326 Gymnasiesamverkan Höglandet - 
information 
Dnr KLK 2021/235 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anse ärendet anmält. 


Ärendebeskrivning  
Frågan om en fördjupad samverkan mellan höglandskommunernas gymnasie-
skolor har aktualiserats under de senaste åren. På tjänstemannanivå har samtal 
förts kring behovet av en fördjupad gymnasiesamverkan på höglandet. Även 
Tranås kommun har visat intresse för att ingå i denna samverkan.  
 
Höglandskommunerna och Tranås kommun har fått i uppdrag av kommun-
direktörerna, genom Höglandsförbundets arbetsutskott, att genomföra en 
utredning avseende gymnasiesamverkan på höglandet inklusive Tranås kommun. 


Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-09-07 
Beslut Arbetsutskottet, 2021-06-18 
Utredningsdirektiv Gymnasiesamverkan Höglandet 2021-06-08 
      


Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


 


Ks § 327 Individ- och familjeomsorg (IFO) - 
Utredningsuppdrag 
Dnr KLK 2021/243 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder som kan erbjudas och/ eller 
krävas av personer med försörjningsstöd, både utifrån kompetenshöjande åtgärder 
och andra insatser,  
 
att redovisa uppnådda resultat för SFI, samt jämförelse med jämförbara 
kommuner och rikssnitt för de senaste tre åren,  
 
att redovisa antal överklagande med utfall kopplat till försörjningsstöd senaste två 
åren, 
 
att göra en fördjupad genomgång för socialberedning och kommunstyrelse av 
"Riktlinjer för försörjningsstöd" inför politiskt ställningstagande av eventuell 
revidering, 
   
att redovisa organisation/ personalstyrka för verksamheten kopplat till 
försörjningsstöd 2018–2021 samt presentera jämförelser med rikssnitt och 
jämförbara kommuner, 
  
att utifrån kommunprogrammets mål redovisa indikatorer för uppföljning av 
måluppfyllelse för minskat försörjningsstöd och ökad sysselsättning,  
 
att uppföljning av ovan satta mål ska ske till socialberedningen och 
kommunstyrelsen tertialvis i samband med budgetuppföljning, samt 
 
att redovisa utredningsuppdragen till socialberedningen och kommunstyrelsen 
senast i november 2021.   


Ärendebeskrivning  
I budgetberedningen 28 augusti 2021 samt kommunstyrelsen 31 augusti 2021 
redovisades utredningsuppdrag gällande Individ och Familjeomsorgen kopplat till 
socialt stöd och placeringar. För att ge en djupare förståelse för verksamheten 
samt handläggningsprocessen föreslås vidare utredningsuppdrag.  
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Skrivelse från ordförande Marie-Louise Gunnarsson och vice ordförande Jan 
Nilsson, 2021-09-13 
      


Utdrag:  
Socialberedningen 
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Ks § 328 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna lämnad rapport. 


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


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


Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå.  


Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till 
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal.  


Kvarstår från kvartal 1–2021:  
IFO – kontaktperson  
SoL OF -daglig verksamhet/ sysselsättning 
Äldreomsorg – dagverksamhet 
Samtliga ärenden är verkställda eller avslutade inom kvartal 2. 
Inga nya ärenden att rapportera under kvartal 2. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom 2021-08-25 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige  
Socialt ansvarig socionom 
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Ks § 329 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - organisation för att fullfölja tidigare beslut 
Dnr KLK 2020/210 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att stryka representant enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-08-31 § 274, 
från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala 
kompetensbehovet. 
 
att återrapportering sker till tillväxt- och utvecklingsberedningens nästa 
sammanträde kring regionala kompetensbehovet. 
 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 § 274 att lägga till representant från 
tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala 
kompetensbehovet, samt att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna 
beslut. 
 


Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-09-15 
Beslut tillväxt- och utvecklingsberedningen, 2021-06-16 
Beslut kommunstyrelsen, 2021-08-31 
Beslut Lu 2021-06-15 
Beslut TUB 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna 2021-06-03 
Beslut Ks 2021-04-13 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Sektorchef 
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Ks § 330 Simhall för personer med särskilda 
behov - utredning 
Dnr KLK 2021/246 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av tillgänglighetsanpassad 
vattenträning för barn och vuxna med särskilda behov och för habilitering såväl 
som rehabilitering.  
 


Ärendebeskrivning  
Eksjö Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda 
behov och för habilitering. Då elever måste kunna simma i årskurs sex för att få 
godkänt i idrott, har dessa elever prioriterats. 
 
Förfrågningarna har ökat på grund utav nedläggningen av Nannylundsbadet.  
Nannylundsbadet erbjöd tidigare bland annat bad för rehabilitering samt 
simundervisning för barn med särskilda behov.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Maria Havskog (C) att utreda 
behovet av tillgänglighetsanpassad vattenträning för barn och vuxna med särskilda 
behov och för habilitering såväl som rehabilitering.  


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till 
beslut mot Maria Havskog (C) ändringssyrkande. 


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 


Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-09-15 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Ks § 331 Gemensam nämnd och förvaltning för 
myndighetsärende inom bygg- och miljö 
Dnr KLK 2021/229 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam 
miljö- och byggnämnd, gällande myndighetsutövning samt gemensam förvaltning 
för verksamheten, samt 
                                                                                             
att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen 30 november 2021. 


Ärendebeskrivning  
Fråga har inkommit till Eksjö kommun om intresse finns av en gemensam miljö- 
och byggnämnd med Aneby kommun. Den ev tänkta gemensamma 
organisationen avgränsas till att endast hantera ärenden avseende 
myndighetsutövning. Möjligheter till samverkan mellan kommuner i 
myndighetsfrågor regleras i kommunallagen. 


Att inrätta en gemensam organisation minskar sårbarheten gällande bemanning 
och det stärker det kollegiala arbetet. En större organisation kan uppfattas som 
mer attraktiv gällande rekrytering och kan därför öka möjligheten för rekrytering 
av specialistkompetens.  


Om beslut tas för en gemensam nämnd bör inrättande ske i samband med ny 
mandatperiod med start den 1 januari 2023. 
 


Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) och Rozita Hedqvist (S) yrkar bifall till beslutsförslaget 
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Skrivelse från Annelie Hägg 2021-09-06 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Kommunledningskontoret 
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Ks § 332 Fastigheten Verkstaden 7 på 
Gjuterigatan 9 
Dnr KLK 2021/245 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att förvärva fastigheten utifrån givna 
förutsättningar, samt 
 
att ge kommunikationschef i uppdrag att erlägga handpenning för kommunens 
räkning vid eventuellt köp.  
 
Ulf Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslut i 
ärendet.  


Ärendebeskrivning  
Fastigheten Verkstaden 7 på Gjuterigatan 9 i Eksjö ligger ute för exekutiv auktion. 
Fastighetens placering i staden kan ha strategiska värden för stadens utveckling på 
lång sikt. 


Uppgifter från Lantmäteriet och skatteverket, sammanfattning av bifogade 
underlag: 


• Fastighetens areal: 15 142 kvm, 
• Taxeringsvärde: 4 337 000 kr ( varav 2 560 000 byggnadsvärde, markvärde 


1 817 000 kr) 
• Adress: Gjuterigatan 9 Eksjö. Angränsar handelsområde i väster (Jysk och 


Family house/friskis och svettis) 
• Lokaler: 890 kvm industrikontor i mycket enkel standard, 1748 kvm lager 


enkel standard, 250 kvm lager i mycket enkel standard  
• Utropspris för exekutiv auktion 100 000kr. 


Uppgifterna baseras på underlag från Lantmäteriet och Skatteverket; se utdrag 
från fastighetsregister och taxeringsuppgifter 


Samhällsbyggnadssektorn bedömer att värdet på fastigheten som helhet är lågt på 
grund av obefintligt underhåll under lång tid. Byggnaderna har inte besiktats 
ockulärt. Byggnaderna bör betraktas som rivningsobjekt. Föroreningar finns med 
stor sannolikhet både i byggnader och i mark med mycket oklart behov av 
sanering. Fastigheten bör betraktas som en saneringsfastighet. Fastighetens värde 
består av sitt läge och möjligheter att i framtiden omvandla till exempelvis 
handelsområde.  
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Eksjö kommun genom AB Eksjö industribyggnader ägde fastigheten mellan 1999 
och 2009. 2009 såldes Verkstaden 5 till 3a Energy AB för 7 miljoner kronor. 2012 
har Verkstaden 7 styckats av från Verkstaden 5 till en egen fristående fastighet. 
2015 har 3a Energy AB sålt Verkstaden 7 i sin nuvarande utformning till 
nuvarande ägare för 750 000 kronor. Objektet ligger nu i väntan på exekutiv 
auktion med utropspriset 100 000kr.  


I närtid har ett likvärdigt markområde sanerats. Itolv AB rev byggnader och 
sanerade marken inför byggnation av bostäder i Sjöhagen norr om I12-området. 
Byggnaderna som revs bestod av en tvätthall, en tankstation och en 
garagebyggnad. Byggnaderna omfattade ca 1500kvm. Byggnaderna inom 
fastigheten Verkstaden 7 omfattar ca 2900kvm. Rivningskostnaderna inom 
Sjöhagen uppgick till ca 2mnkr. Saneringen av området uppgick till totalt 7,7mnkr 
varav 2,2 mnkr för att nå nivån MKN (mindre känslig markanvändning). 
Representant från Itolv AB påpekar specifikt en fördyrande kostnadspost i det 
specifika fallet och det var kostnader för såväl advokat och miljökonsult som i hög 
grad var inblandade i rättsmålet mot den tidigare ägaren. Totalsumman för 
rivning, sanering och alla kringkostnader uppgick totalt till 10,3mnkr. 
Markområdet som hanterades på Sjöhagen är ca 12 000kvm att jämföra med det 
på Verkstaden 7 som är ca 15 000kvm.  


Det är viktigt att påtala att varje sanering är unik och kan hanteras på olika sätt. 
Det är inte uteslutet att en ansvarsutredning kring fastigheten skulle kunna peka 
på ansvar hos verksamhetsutövare tillbaka i tiden. Detta går dock inte utesluta att 
en ny ägare av fastigheten får stå med hela ansvarsbörda själv. Möjligheten till 
statliga stöd kan finnas men ska inte heller räknas in.  


I det pågående planarbetet och framtagandet av en ny översiktsplan diskuteras 
området som fastigheten Verkstaden 7 ligger inom som ett omvandlingsområde 
som tydligare ska uppfattas som en del av centrum i framtiden. Användningen bör 
gå från industrikaraktär till mer offentlig användning så som handel eller kontor 
och möjligen inslag av bostäder om förutsättningarna tillåter detta.  


 
 


Yrkande 


Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
kommunikationschef i uppdrag att erlägga handpenning för kommunens räkning 
vid eventuellt köp. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2021-09-21 
Fastighetsregisterutdrag Verkstaden 7 
Taxeringsuppgifter Verkstaden 7 
Inventering av Eksjö bangård med avseende på förorenade områden 
Objektsammanfattning 
Mifo historik 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Kommunikationschef 
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Ks § 333 VA-plan 2019-2022 - uppföljning 
Dnr KLK 2021/241 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att notera uppföljningen, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny VA-plan.  


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har sedan den 15 november 2018 en antagen VA-plan (vatten- 
och avloppsplan) för planperiod 2019–2022. I planen står det att ”VA-planen ska 
följas upp en gång varje år i syfte att planens intentioner efterföljs. Revidering av 
VA-planen ska ske vid behov då planens innehåll i väsentliga delar är inaktuell”.    


Del 3 i VA-planen, handlingsplan, har följts upp av VA-gruppen med 
representanter från samhällsbyggnadssektorn, Eksjö Energi AB och 
Emåförbundet. Utifrån uppföljningen anser samhällsbyggnadssektorn att flertalet 
av VA-planens åtgärder är genomförda eller inaktuella, och att det finns ett behov 
om att ta fram en ny VA-plan under 2022.  


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-07 
Uppföljning VA-plan 2021-09-07 
VA-plan, 2018-11-15 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Eksjö Energi AB 
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Ks § 334 Avgifter för laddning av elfordon -
Information 
Dnr KLK 2021/224 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 
 


Ärendebeskrivning  
Under 2021 har avgifter för laddning av elfordon på Eksjö kommun publika 
laddstationer införts. Eksjö kommun behöver fatta beslut om hur avgiftsnivåerna 
ska sättas och i vilken ordning de ska justeras.  


Hittills har följande genomförts: Under 2021 har medel från Klimatklivet sökts 
och beviljats för två snabbladdstationer för laddning av elfordon. En station i 
Eksjö och en i Mariannelund. Ett av kraven för att ta del av bidraget är att 
laddningen ska avgiftsbeläggas. I samband med upphandlingen av den första 
stationen upphandlades även en leverantör av betal- och övervakningssystem av 
stationerna. Park & charge som levererar systemet ansvarar för alla transaktioner 
och hanterar eventuella driftsstopp kopplat till betalningsutrustningen och 
systemet larmar även om det finns andra problem med stationen som Eksjö 
Energi AB i så fall reparerar. Betalsystemet har integrerats i kommunens alla 
laddstationer och har varit i drift sedan i juni. Systemet skapar värdefull statistik 
över nyttjandegrad, mängden unika laddningar och kommer vara ett underlag för 
framtida planering och ekonomiska prognoser. Eksjö kommun och Eksjö Energi 
AB har jämfört prisnivåerna med grannkommunerna Nässjö, Vetlanda och Tranås 
som har haft avgiftsbelagd laddning sedan tidigare. Eksjös prisnivåer ligger 
förnärvarande i paritet med grannkommunernas även om alla tillämpar olika 
variabler för att ta betalt. 


Nuvarande kommunicerad avgift på Eksjö kommuns laddstationer. Eksjö 
kommun kan när som helst justera avgiftsnivåerna. 


• Semiladdare: 3,00 kr per kWh inklusive moms 
• Snabbladdare: 4,50 kr per kWh inklusive moms 


Prisnivåerna har dock inte hanterats i politisk ordning och då avgiftsnivån bör 
vara av politiskt intresse bör en hantering av avgiftsnivåerna fastslås.  


Avgiftsnivåerna skiljer sig då snabbladdstationerna har inneburit en betydligt 
högre investeringskostnad och ger en högre servicenivå. En snabbladdstation kan 
fylla upp batteriet på cirka 10-30 minuter medan en semiladdare tar cirka 2-3 
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timmar. Detta varierar beroende på batteriets storlek och fyllnadsgrad vid 
laddstart. 


Laddning i publik miljö har under en introduktionsfas varit gratis i Sverige i de 
flesta fall. Men av naturliga skäl behöver den som investerat i en publik 
laddstation få sin investering återbetald, helst med viss avkastning för att det ska 
vara ekonomiskt hållbart. Normalt innebär detta att man tar betalt för laddningen. 
Kostnaden för laddningen ska självklart täcka kostnaden för den el som överförts, 
men även ge täckningsbidrag för avskrivning av hårdvara och installation, 
elnätskostnader samt drift och underhåll. Idag tillämpas betalning på majoriteten 
av snabbladdstationerna i Sverige, och i ökande utsträckning även för normal- och 
semisnabbladdning. Generellt kan de betalningsmodeller som tillämpas delas upp i 
två kategorier som kan anses relevanta i Eksjö kommuns fall:  


• Betalning per tidsenhet 
• Betalning per energienhet 


Andra lösningar innefattar fastpris samt abonnemang och med vissa 
kombinationer av ovanstående. 


Betalning per tidsenhet innebär att man tar betalt per minut eller per timme. 
Vilken tidsenhet som tillämpas avgörs främst av vilken typ av laddstation som 
avses. För snabbladdstationer används normalt betalning per minut då 
nyttjandetiden generellt är 10 – 30 minuter. För semiladdstationer används 
normalt betalning per timme. En fördel med denna modell är att den stimulerar 
användaren att snarast flytta bilen från laddstationen när önskad energimängd har 
laddats. En nackdel är att det är svårt för användaren att i förväg förutse 
kostnaden för den energimängd som önskas, då tiden för att överföra en viss 
energimängd beror på fler faktorer, bland annat batteriets laddningsnivå och 
batteriets temperatur. Med betalning per tidsenhet bör taxan differentieras 
beroende på laddstationens kapacitet.  


Modellen kan också användas i kombination med parkeringsavgift, exempelvis 
genom en förhöjd parkeringsavgift på parkeringsplatser utrustade med 
laddmöjlighet.  


Betalning per energienhet som just nu tillämpas för Eksjö kommuns laddstationer 
innebär att man tar betalt per kilowattimme. Exempelvis tillämpas modellen i 
Sverige av operatören CLEVER, vars prissättning innebär 5 kr per kilowattimme 
på både normal, semisnabb och snabb laddning. Fördelen är att modellen är tydlig 
och enkel för kunden att förstå. En nackdel är att modellen kan leda till ett mindre 
effektivt utnyttjande av laddstationer genom att den inte tar i beaktande hur lång 
tid det tar att överföra en kilowattimme till bilen. För de snabbladdstationer som 
sätts upp under hösten 2021 i Eksjö och Mariannelund kommer parkeringstiden 
regleras till 30 minuter. Semiladdstationerna vid Olsbergs arena och 
stationsparkeringen vid Järnvägsparken är i dagsläget reglerade till 24 
timmarsparkering. Dessa parkeringar används i stor utsträckning för 
arbetspendlare vilket behöver tas i beaktan om en annan tidsreglering ska införas. 
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Det är dock en uppenbar nackdel att ett fordon kan uppta en laddpunkt ett helt 
dygn.  


 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-09 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 335 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - 
skrivelse 
Dnr KLK 2021/167 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till kompletterande lokala 
ordningsföreskrifter 


Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, ordförande i Synskadades riksförbund Höglandet (SRF) har 
2021-05-25 översänt en skrivelse till kommunstyrelsen i Eksjö kommun. Styrelsen 
i SRF Höglandet anser att Eksjö kommun bör förbjuda privat bruk av 
fyrverkerier. Användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala 
anordnare av nyårsfirande och SRF anser att detta bör skrivas in i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Fyrverkerier kan vara en fara för både djur och människor. 
De kan riktas direkt mot människor och synskadade är extra utsatta. SRF framför 
att på nyårsafton 2020 small det alldeles i närheten av en synskadad och hans 
ledarhund när de var ute och gick i Jönköping. Hunden blev så skrämd att han 
inte vågade gå ut på ett tag och kunde således inte fungera som ledarhund för sin 
husse. Det är viktigt att arbeta för att något liknande aldrig händer igen, påpekar 
SRF. 


Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 framgår bland annat följande: De lagliga 
förutsättningarna för kommunen beskrivs i ordningslagen. Enligt 3 kapitlet 8 § 
Ordningslagen (1993:1617) får, efter regeringens bemyndigande, en kommun 
meddela de föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har gett 
kommunerna ett generellt bemyndigande men föreskriver att kommunerna inte 
får meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet 
att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk. 
Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kapitlet 12 § 
Ordningslagen). Föreskrifterna får inte heller avse förhållanden som kan regleras 
på annat sätt. Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva lokala 
ordningsföreskrifter ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen och länsstyrelsen ska 
upphäva en föreskrift som strider mot lagen (3 kapitlet 13 §). 


Sveriges kommuner har genom lokala ordningsföreskrifter och med vägledning av 
ovanstående stycken möjlighet att begränsa inom vilka områden där fyrverkerier 
är förbjudna. Enligt Eksjö kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller idag 
följande; ”7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Eksjö stad inom 
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ett område som avgränsas av Norra Kyrkogatan, Västerlånggatan, Grenadjärgatan 
och Österlånggatan.” 


Eksjö kommun har genom tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna möjlighet att 
utöka det befintliga området och lägga till fler. Det huvudsakliga skälet till den 
nuvarande avgränsningen är främst ur ett brandtekniskt perspektiv i syfte att 
skydda Gamla stans kulturmiljövärden. Det finns flera perspektiv som framhålls i 
diskussionen om förbud av fyrverkerier. Den uppenbart förhöjda risken för att 
människor skadas, att djur skadas eller på olika sätt starkt påverkas, att egendom 
skadas eller att brand uppstår samt miljöskador.  


Bland Sveriges kommuner hanteras de lokala ordningsföreskrifterna på olika sätt 
avseende fyrverkerier. Allt från långtgående förbud till inga alls. Många kommuner 
har infört generella tider då fyrverkerier är tillåtna och flera kommuner har pekat 
ut många områden där totalt förbud råder.  


När kommunen beslutar om reglering av användningen av fyrverkerier är det 
relevant att diskutera hur de platser och eventuella tider som ska avses ska 
upprätthållas. Ett totalförbud kan kommunen inte besluta om det kan bara 
länsstyrelsen göra. Länsstyrelsen har än så länge sagt nej till totalförbud i andra 
liknande fall i Sverige.  


I det fall kommunstyrelsen bedömer att det föreligger en problemställning i Eksjö 
kommun som avser fyrverkerier bör ett uppdrag ges för att ta fram förslag till 
kompletterande ordningsföreskrifter som skulle kunna innebära en utvidgning av 
nuvarande område, tillägg av nya områden och införande av tider. Områdena bör 
inriktas till kommunens tätorters mest centrala platser och bör vara tydligt 
avgränsade för att skapa tydlighet. Ett eventuellt införande bör efterföljas av en 
tydlig informationsinsats för att föreskrifterna ska få verkan.  


Polismyndigheten ansvarar för att de lokala ordningsföreskrifterna upprätthålls 
och är därmed en given samrådspart i ett framtagande. Efter ett eventuellt 
antagande ska de nya lokala ordningsföreskrifterna omgående delges länsstyrelsen. 


 
Yrkande 


Sebastian Hörlin (S) yrkar bifall till beslutet 
 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2021-06-08 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
Kenneth Jägsander, SRF Höglandet 
Kommunala funktionshinderrådet 
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Ks § 336 Naturgrustäkt Brännsmåla 1:1 
Dnr KLK 2021/225 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna utlåtandet. 
 
Ingbritt Martinsson (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslut 
i ärendet. 


Ärendebeskrivning  
Tennik AB avser att ansöka om tillstånd för att bryta naturgrus inom fastigheten 
Brännsmåla 1:1. Länsstyrelsen vill ha kommunens ställningstagande gällande 
naturgrustäkter varvid ett utlåtande har upprättats.  


Aktuellt område ligger på fastigheten Brännsmåla 1:1 direkt väster om väg 32 
mellan Eksjö och Vetlanda. Enligt bolaget har det tidigare bedrivits både 
täktverksamhet och betongstation i närområdet. Aktuellt område utgör en kulle på 
cirka 7 hektar, med bedömd uttagbar mängd av 1,8 miljoner ton under 30 år.  
Då Eksjö kommun inte tagit ställning till om naturgrustäkter generellt bör tillåtas 
eller inte bör detta ärende vara vägledande för ett generellt ställningstagande.   


Förslag till utlåtande har tagits fram, daterat 2021-09-02. Sammanfattningsvis 
anser Eksjö kommun generellt att ny täktverksamhet av naturgrus bör undvikas. 
Naturgrus ska endast användas när behov av tekniska skäl inte kan ersättas genom 
krossning av bergmaterial. Täktverksamheter bör inte bedrivas inom 
grusinventeringens klass 1 eller 2 områden och verksamheten ska heller inte 
påverka grundvattenförekomster negativt.  


Kamesområdet omkring Brännsmåla har med anledning av historisk 
täktverksamhet påverkats negativt genom att kullar som är karakteristiskt för 
området tagits bort. Området utgör grusinventeringens naturvärdesklass 2 vilket 
innebär att värdet av naturgruset särskilt bör uppmärksammas vid prövning av 
täktverksamhet. Området är även del av en grundvattenförekomst med god status 
vilken bör värnas och i stor utsträckning bevaras för eventuella framtida behov. 
Med anledning av detta ställer sig Eksjö kommun tveksam till etablering av 
naturgrustäkt på fastigheten Brännsmåla 1:1. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Nathalie Enström, 2021-09-03 
Utlåtande gällande planerad naturgrustäkt på Brännsmåla 1:1, 2021-09-02 
Avgränsningssamråd  
      


Utdrag:  
Tennik AB  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 337 Samarbetsavtal avseende övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst" 
Dnr KLK 2021/135 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anse avtalet anmält. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 220 att godkänna upprättat förslag till 
avtal avseende övergripande ledning vid räddningsinsatser med tillhörande 
ekonomisk kalkyls samt att ge räddningschef i uppdrag att teckna avtalet. 
 
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem för 
övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser.  Men också ett 
ledningssystem som kan verka proaktivt över hela ledningsområdet och som på 
ett övergripande plan kan se tecken och hot som kan påverka räddningstjänstens 
förmåga till att leverera ett gott skydd till medborgarna samt vidta förändringar i 
beredskap och organisation för att möta detta.  


Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde 
undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom 
ledning.  
 
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till 
samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande 
förslag. 
 
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen, som den 21 oktober 
beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft första januari 2021, med 
undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 
första januari 2022.  


Inom Jönköpings län har räddningstjänsten inom ramen för RäddsamF samverkat 
kring förebyggande arbete, planering, utbildning, ledning och genomförande av 
räddningsinsatser i mera än 20 års tid.   


Förmågan till ledning och samverkan inom RäddsamF är mycket god vilket också 
har visat sig vid flera större händelser som tex branden i kvarteret Arcadien i 
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Jönköping 2001, kvarteret Cicelören Eksjö 2015 men också i samband med flera 
större skogsbränder både inom och utom länet.  


De nya lagkraven medför att RäddsamF ytterligare måste utveckla sin förmåga till 
övergripande ledning då LSO nu ställer krav på ständig tillgång till vakthavande 
räddningschef (VRC) och vakthavande befäl (VB) i organisationens 
ledningscentral. 
 
RäddsamF har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster i Kronobergs- och 
Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks 
kommuner om att få ansluta sig till den systemledning av räddningstjänst som 
RäddsamF har och håller på att vidareutveckla tillsammans med SOS Alarm AB i 
Jönköping.  


Räddsam F kommer att tillhandahålla övergripande ledning inklusive 
ledningscentral för att säkerställa att de principer för samverkan som vuxit fram i 
Jönköpings län inte förvanskas medan respektive kommun kommer att ansvara 
för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt som sker idag.  


Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och ledning 
som i dagsläget kommer att serva drygt 800 000 innevånare i Småland och 
Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till resursallokering vid större 
eller utdragna händelser då regionens samtliga resurser kommer att vara 
disponibla för vakthavande räddningschef.  


Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram avtalsunderlag, 
ledningsdoktrin och andra operativa styrdokument.  Nästa steg är att påbörja 
rekrytering till de olika befattningarna i ledningscentralen så att dessa kan vara på 
plats och ledningssystemet kan börja fungera till första januari 2022. 
För att kunna starta rekryteringsprocessen är det viktigt att ett samarbetsavtal är 
undertecknat av tillräckligt många kommuner innan sommaren 2021 så att 
rekrytering och tidsplanen kan fullföljas. 
 
Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50: - / kommun-innevånare 
för år 2022.  


För Eksjö kommuns del ryms kostnaden inom de befintliga kostnadsramar som 
finns för dagens ledningssystem samt de kompletterande medel som tillfördes i 
budget 2021. 


Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
Undertecknat avtal 
      


Utdrag:  
Räddningstjänsten 
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Ks § 338 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion 
Dnr KLK 2021/131 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att motionen anses besvarad 


Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-04-22 följande. 


Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings Län och kommunernas olika sätt 
att arbeta. För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa 
arbetssätt vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare. 
Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och med flera av de 
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen. Inom administrationen och politiken kan det finnas 
vinster med arbete hemifrån och mer samordning för en effektivare verksamhet, 
(digitala möten), och med nya rutiner. Pandemin har inneburit en stresstest för 
hela organisationen och kommunen som belyst både styrka och svagheter samt 
luft i systemet. Detta bör ses som en möjlighet att stå starkare inför framtiden. 
Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ger samtliga 
organisatorer och kommunala bolag i Eksjö kommun i uppdrag att utreda vilka 
arbetssätt som kan förändras, förbättras och permanentas framöver med lärdom 
av pandemin. 


I samband med att pandemin slog till i Sverige våren 2019 så aktiverades staben i 
kommunen. Staben leds av räddningschefen och består av personer från 
kommunledningskontoret och experter inom området såsom elevhälsochef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Stabens uppdrag har varit att följa 
händelseutvecklingen, sammanställa och delge information och föreslå beslut i 
olika ärenden rörande pandemin. Staben har under hela pandemin följt 
utvecklingen gällande arbetssätt, arbetsmetoder och arbetsmiljön. Staben 
rapporterar till förvaltningsledningsgruppen om hur arbetet fortskrider osv. 
Gällande förändrade arbetssätt som motionären föreslår så pågår det arbetet sedan 
pandemin började och förvaltningen med hjälp av staben är nu mitt uppe i att 
förbereda för en eventuell återgång till arbetsplatserna för de som arbetar hemma. 
Samtidigt pågår och har pågått ett stort arbete att öppna upp verksamheterna som 
varit stängda. Nya riktlinjer för distansarbete är påväg upp till kommunstyrelsen 
för beslut. Gällande vilka digitala möten som ska fortsätta kommer det utredas allt 
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eftersom möjligheten till fysiska möten öppnas upp, det vi vet idag är att 
kunskaperna gällande digitala möten har ökat så att det inte kan anses som ett 
hinder i framtiden.   


Det som motionären föreslår har pågått sedan pandemin startade och kommer på 
under lång tid därav förslaget att motionen ska anses besvarad.   


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 
       
Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionären 


66







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-09-28 


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


 


Ks § 339 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  
Motionen från 2020-09-18 avser ursprungligen bland annat att förslagsställarna 
vill utveckla Klinten till 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. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2021-02-25 motionen angående fråga om 
Naturum i rubricerat ärende till samhällsbyggnadssektorn för att kontakter ska tas 
med Länsstyrelsen i Jönköping och Naturvårdsverket. 


Samhällsbyggnadssektorn har varit i kontakt med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i Jönköping som förvaltar Store Mosse Naturum och Ydre kommun 
som förvaltar Sommens Naturum.  


Naturvårdsverket har informerat om att nuvarande kriterier och riktlinjer för 
inrättande av naturum just nu ses över för att i framtiden skarpare ta ställning till 
var nya naturum ska inrättas. Beslut är inte fattade i frågan men frågeställningen är 
i huvudsak om naturum bör inrättas i mer tätbefolkade områden eller i glesbygd. 
Vidare informerar Naturvårdsverket att förutsättningarna för enskilda eller 
kommunalt förvaltade naturum skiljer sig avsevärt från statligt förvaltade naturum 
som har en säkrare långsiktig förvaltning. Enskilt och kommunalt förvaltade 
naturum får generellt en finansiering om cirka 300-350 tkr per år i dagsläget. Det 
är förutsatt att det finns avsatta medel och det finns inga garantier att stödbidrag 
kan ske om Eksjö kommun inrättar ett naturum. Kommunen måste därför vara 
införstådda med att ett naturrums finansiering inte bör göras beroende av statlig 
finansiering. 


Samhällsbyggnadssektorn har också varit i kontakt med Länsstyrelsen i Jönköping 
som förvaltar Store Mosses Naturum i Värnamo som är ett statligt förvaltat 
naturum. Inställningen i dagsläget under rådande förutsättningar är att man är 
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tveksam till att inrätta nya statligt förvaltade naturum i länet då det är 
resurskrävande samt att man hänvisar till Naturvårdsverkets pågående arbete 
avseende att se över kriterier och riktlinjer för inrättande av nya naturum.  


Ydre kommun har sedan 1,5 år förvaltat Sommens Naturum. Föreståndaren har 
informerat att finansieringen av verksamheten är en återkommande fråga. 
Försäljning av litteratur samt guidade visningar är en förhållandevis liten intäkt 
som marginellt bidrar till att bibehålla Naturum Sommen. Verksamheten är till 
allra största del helt beroende av att det finns ett stort lokalt engagemang med 
sponsorer från näringslivet samt att kommunen tillsätter medel och personella 
resurser. 


Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I 
Naturvådsverkets 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. 


Kriterierna och riktlinjer för att inrätta ett naturum är omfattande och 
resurskrävande. Ambitionen att Klinten ska vara tillgängligt för allmänhet, 
skolungdomar med mera bör kunna tillgodoses utan att inrätta ett naturum. 


Anläggningen i Klinten är en i flera avseenden kostnadskrävande anläggning i 
underhåll och standarden är mycket enkel. Eksjö kommun behöver fatta ett beslut 
om vad som ska ske med anläggningen i framtiden.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att avslå 
motionen i den del som avser Naturum, samt att i övrigt anse motionen besvarad. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på samhällbyggnadsberedningens förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-09-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2020-12-10  
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S), Tommy Ingvarsson (C), 2020-09-17 
Kriterier-bedömning-naturum  
Checklista-etablering-naturum   
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Motionärerna 
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Ks § 340 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör 
det lätt att göra rätt - motion 
Dnr KLK 2021/112 


Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att anse motionen besvarad. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2021-10-21. 


Socialdemokraterna genom Johan Starck och Sebastian Hörlin framför i motion 
2021-04-15 följande; För att slänga elavfall (exempelvis lampor och 
småelektronik) på rätt sätt måste kommuninvånarna idag bege sig till någon av 
våra återvinningscentraler (ÅVC) i Eksjö eller Ingatorp. Att ta med sig dessa saker 
är inga större problem om du ändå regelbundet åker med annat avfall till ÅVC. 
Ett besök på ÅVC underlättas, och är ibland direkt beroende, av tillgång till bil, 
särskilt för de boende i östra delarna av kommunen. 


Mindre hushåll har per år inte särskilt mycket av denna typ av avfall. Troligen 
skulle det underlätta för dessa, och många andra kommuninvånare, om det gick 
att slänga denna typ av avfall på ett smidigare och mer lättillgängligt sätt än genom 
ett besök på ÅVC. Risken idag är att vissa delar av detta elavfall istället hamnar i 
hushållssoporna vilket absolut inte är rätt sätt att ta hand om avfallet ur 
miljösynpunkt. 


I Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi infört ”Samlaren”. Samlaren 
är ett miljöskåp som finns placerat vid flera livsmedelsbutiker. Där kan besökarna 
på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall (batterier, lampor och småelektronik), 
samtidigt som de handlar. Hanteringen underlättar för den enskilde och medför 
troligen också en bättre uppfyllelse vad gäller att elavfallet tas om hand på rätt sätt. 


Med stöd av ovanstående tycker motionärerna att kommunen ska införa en 
lösning som gör att kommuninvånaren kan slänga sitt elavfall närmare hemmet 
och på ett enklare sätt än att varje gång behöva besöka ÅVC. Ett exempel på en 
sådan lösning kan vara att införa något liknande som ”Samlaren” i Eksjö 
kommun. Det skulle dessutom kunna bidra till dubbel miljönytta med tanke på att 
vissa bilresor som idag sker till ÅVC då kan undvikas. Med hänsyn till att 
återvinningscentralen och den typen av verksamhet idag drivs genom vårt helägda 
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kommunala bolag Eksjö Energi AB, bör även samråd ske med dem i en sådan 
fråga. Slutligen, för att uppnå alla delar av helheten med detta är det viktigt att 
lösningen, hur den än ser ut, erbjuds i flera av kommunens orter, framför 
förslagställarna. 


Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S) yrkar därför att uppsamling av elavfall 
genom kommunens försorg ska möjliggöras på fler platser, än vid respektive 
återvinningscentral, i enlighet med motionen. 


Av tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 framgår bland annat följande: I Eksjö 
kommun finns idag möjlighet att slänga sitt elavfall på återvinningscentralerna i 
Eksjö och i Ingatorp. Det finns även möjlighet att slänga batterier i så kallade 
batteriholkar på 9 av 12 av de miljöstationer som FTI (förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) ansvarar för i Eksjö kommun. Eksjö Energi AB har även en 
tjänst som ingår i avtalet för sophämtning som innebär att kunden meddelar att 
hämtning ska ske två dagar innan hämtning där nämnt material kan lämnas vid 
tomtgräns tillsammans med vanliga soptunnan. Större fastigheter har krav på 
motsvarande hantering. Det finns även möjlighet för privatkunder att beställa 
hämtning av både vitvaror och grovavfall en gång per månad. Hur detta fungerar 
kan läsas i bilaga ”Regler för grovsophämtning”. Kunskapen om att denna tjänst 
finns varierar sannolikt.  


Motionärerna belyser dock en viktig faktor att det finns en risk att en större andel 
elavfall hamnar i den brännbara soppåsen istället för i rätt sorteringskärl på grund 
av att tillgängligheten är svår för de som inte har egen bil och långt till närmsta 
återvinningscentral eller att informationen om vilka tjänster som är tillgängliga är 
bristfällig. 


Ett system som Västervik Miljö & Energi har infört är logiskt placerat vid 
matvarubutiker som är naturliga platser som huvuddelen av invånarna besöker 
med regelbundenhet. Ett likvärdigt system kan givetvis införas i Eksjö kommun i 
anslutning till matvarubutiker och/eller befintliga FTI stationer. 


Efter intervju med ansvarig på Västervik Miljö & Energi framkommer att 
systemet fungerar väl efter att samarbetet med matvarubutiken förfinats. Initialt 
var det problem med skadegörelse då flera stöldförsök gjorts. Elavfallet kan i vissa 
fall inbringa ett värde. I Västervik är tömningsintervallet varierande men ungefär 
en gång i veckan där det lämnas in mest. Vid de mindre butikerna meddelar 
butiken när tömning behövs. Rekommendation att publika platser väljs och gärna 
i eller i anslutning till en entré. I Västervik används två olika typer av kärl med 
inköpskostnad cirka 20-25 tkr per styck respektive cirka 10-15 tkr per styck.  


Eksjö kommun genom Eksjö Energi AB arbetar i samverkan med Aneby och 
Nässjö kommuner för att införa hushållsnära insamling. Initialt kommer troligtvis 
tre fraktioner att erbjudas men det är inte osannolikt att det blir betydligt fler 
fraktioner som hämtas vid bostaden i framtiden. Om elavfall skulle kunna vara en 
de fraktionerna skulle servicenivån bli exceptionell och återvinningsgraden skulle 
sannolikt öka dramatiskt. Även om nuvarande system med beställning finns och i 
praktiken ger samma servicenivå dock inte med samma kontinuitet. Om detta är 
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en genomförbar lösning går inte att svara på ännu och bör utredas ytterligare av 
Eksjö Energi AB i samband med införandet av fastighetsnära insamling och den 
efterföljande påbyggnaden av antal fraktioner.  


Det råder en stor osäkerhet om hur FTI:s stationer kommer att påverkas av dels 
införandet av fastighetsnära insamling och de nya kraven från Naturvårdsverket 
gällande producentansvar. Detta medför också en osäkerhet generellt kring att 
införa nya system för insamling just nu vilket är negativt.  


Slutsatsen är att Eksjö Energi AB i första hand bör utreda förutsättningarna för 
att omhänderta elavfall i samband med hushållsnära insamling samt förtydliga 
information och spridning kring den tjänst som redan finns, och i andra hand 
utreda förutsättningarna för att införa behållare för insamling av elavfall i flertalet 
av kommunens orter i syfte att öka återvinningsgraden av farligt avfall ytterligare.  


 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-08 
Regler för grovsophämtning, Eksjö Energi AB, 2019-10-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Motion från Johan Starck och Sebastian Hörlin, 2021-04-15 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Energi AB 
Motionärerna 
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Ks § 341 Upprätta en station för direktförmedling 
av användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/238 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag kring hur finansieringsfrågan kan hanteras. 


Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-25 att återremittera ärendet för fortsatt 
utredning med uppdrag till förvaltningen att tillsammans med Eksjö Energi AB ta 
fram förslag på hur en station för direktförmedling av användbara föremål skulle 
kunna upprättas, hur eventuella samarbeten med andra aktörer kan se ut och vilka 
kostnader som kan komma att uppstå. 


Förslagsställaren 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. Antalet "likes" 
blev 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- 
handbutiker 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 erbjudas 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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Av tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 framgår bland annat följande: Enligt 
regerings strategi för en cirkulär ekonomi har kommunerna en viktig roll för att 
bidra till förebyggande av avfall. Regeringen har därför beslutat (prop. 
2019/20:156) att möjliggöra att kommunerna ska använda renhållningsavgiften 
för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder. Kommunen behöver bidra med att 
skapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av återanvändning. 
Incitament behöver skapas för att återanvändning av produkter ska bli intressant 
för företag och leda till miljönytta. Det behöver bli enkelt och lönsamt för 
näringsidkare och privatpersoner att återanvända produkter.  


I Eksjö lyser än så länge kommersiella företag som handlar med secondhand-
produkter med sin frånvaro. Det beror på att efterfrågan än så länge är låg. 
Secondhandbutiker vittnar om att efterfrågan är ett större problem än tillgång till 
produkter. Mycket som tas emot måste exporteras eller lämnas till 
materialåtervinning. Men vissa produkter har en stor efterfrågan. Secondhand-
butiker kan se fördelar med att ta emot och kunna sortera gåvor på ÅVC. Man 
kan då ta med sig de produkter som har potential att säljas, och lämna övrigt till 
materialåtervinning direkt på plats.  


I dagsläget kan privatpersoner själva lämna produkter för återanvändning vid ett 
antal secondhandbutiker i kommunen. Man behöver då komma under deras 
öppettider, som är relativt begränsade. I nuläget är det ingen butik som erbjuder 
hämtning och om det görs är det i mycket begränsad omfattning.  


Om Eksjö Energi AB erbjuder en container på ÅVC i Eksjö, så finns det intresse 
från secondhandbutiker att ansvara för hämtning av det man tror är säljbart, 
sortering av det som ska återvinnas samt städning av containern. Det är dock 
viktigt att Eksjö Energi AB har personella resurser för samordning av aktörer. 
Secondhandbutikerna bör ses som en resurs, som hjälper Eksjö Energi AB att 
erbjuda en tjänst till allmänheten.  


Eksjö Energi AB kan ställa en container till förfogande för återbruk på 
återvinningscentralen i Eksjö samt bjuda in och ansvara för samordning av 
organisationer i kommunen som vill åta sig uppdraget att under ÅVCs öppettider, 
en eller flera dagar i veckan, ta ansvar för omhändertagande, skötsel och städning 
av containern.  


Sociala sektorn via enheten för Hälsa, integration, arbete (HIA) kan inledningsvis, 
och så länge dagarna inte blir fullbokade av andra aktörer, ta ansvar för 
omhändertagande, skötsel och städning av containern två dagar i veckan. 
Kommunledningskontoret kan via hållbarhetsstrategen stödja Eksjö Energi AB 
med kontakter till potentiella samarbetsaktörer, samt kommunikation av insatsen 
gentemot allmänheten.  


Samarbetsaktören (uppskattningsvis 2-3 secondhandbutiker kan vara intresserade) 
åtar sig förslagsvis ansvar för omhändertagande, skötsel och städning av området 
som avsätts.  
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Organisatoriskt ansvarar Eksjö Energi AB för området och dess användning. 
Regler och förhållningssätt för hur arbetet får bedrivas inom ÅVC behöver 
ytterligare förtydligas och meddelas respektive samverkansaktör som Eksjö Energi 
AB släpper in. Regelverket behöver anpassas för att inte diskvalificera aktörerna 
samtidigt som det måste finnas en förståelse för att brister i rutiner kan leda till 
skador för Eksjö Energi AB. I Aneby kommun har en likvärdig hantering som 
avses i alternativ 1 nedan, fungerat bra med ordning och städning tack vare att det 
finns personal på plats några timmar varje dag. Detta bör vara ett minimum för att 
verksamheten ska fungera.  


Eksjö Energi AB har översiktligt bedömt följande alternativ och vilka kostnader 
som uppstår med förutsättningen att återbruksstationen bemannas och sköts av 
extern part. 


Alternativ 1. Enklare och provisorisk lösning på nuvarande ÅVC-utrymme. 
Personalutrymme (lunchrum) hyrs. Förslagsvis baracklösning. 


I den här lösning nyttjas befintlig kundtoalett. 


Insamlingslokal i form av 2x40 fotscontainer alternativt ett kallförrådstält 
(disponibel yta är maximalt 100 kvm) 


Kostnadsbild: 
Personalbarack: 6000:-/månad 
Inkoppling VA: 20 000:- 
Inkoppling el: 20 000:- 
40 fotscontainer: 30 000:- x 2= 60 000:- 
Tält 100 kvm: 150 000:- 
Inredning, skyltning: 20 000:- 
Driftkostnad: 10 000:-/år 
 
Kostnaderna varierar beroende på utförande. Initialt kan funktionen hanteras i 
mindre skala för att sedan växa. 


Initialt kan funktionen begränsas till:  
Personalbarack: 6000:-/månad 
Inkoppling VA: 20 000:- 
Inkoppling el: 20 000:- 
40 fotscontainer: 30 000:-  
Driftkostnad: 10 000:-/år 
 
Summering 
Engångskostnader: 70 000:- 
Driftkostnader årligen: 82 000:-/år 
 
Alternativ 2. Permanent mer långsiktig lösning 
Ska verksamheten utökas måste vi flytta återbruksverksamheten utanför 
nuvarande område och då är det ytan väster om Svarvsgatan som är aktuell och 
lämplig. Då kan ÅVC-kunderna erbjudas att på ett smidigt sätt kunna lämna 
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återbruksmateriel innan de kör in på själva återvinningsytan. Där är i dagsläget en 
stor vall som måste flyttas vilket medför en extra kostnad i markberedningsskedet. 
På den ytan kan ett flertal ytor för återbruk iordningställas. Det kan vara en 
kombination av containrar, kallförrådstält, plåtförråd och vid behov även något 
varmförråd beroende på vilken typ av material som ska samlas in och återbrukas. 


Vid en sådan mer långsiktig och större verksamhet bör enligt vår uppfattning ett 
permanent personalutrymme byggas. Den byggnaden ska då omfatta de 
lagstadgade krav som finns vilket innebär lunchutrymme, omklädningsrum (herr 
och dam), sanitetsdel med toalett och dusch (herr o dam) samt ett mindre kontor. 


Bedömda kostnader: 
Personalbyggnad för cirka 5 personer: 3,5-4,5 mnkr 
Inkoppling VA permanent: 225 000:-   
Inkoppling el permanent: 30 000:- 
Containrar: önskat antal x 30 000:- 
Kallförrådstält: önskat antal kvm x 1500:- 
Kallförråd plåt: önskat antal kvm x 10 000:- 
Markarbeten: cirka 2500:-/kvm 
(Möjlighet att bygga drygt 2500kvm) cirka 6 250 000:- 
Stängsel 500m: 750:-/löpmetern + grindar cirka 500 000:- 


                                                       
Kostnaderna är erfarenhetsbaserade och kommer att variera  
beroende på utformning.  
 
Slutsatsen är att Eksjö kommun och Eksjö Energi AB på ett mer aktivt sätt bör 
bidra till återbruksmöjligheterna i Eksjö kommun. Genom att initialt i liten skala 
skapa en plats för inlämning skapas samtidigt en arena för återbruksföretag att 
bredda och utveckla sin verksamhet samtidigt som materialanvändningen och 
klimatavtrycket minskar. Insatsen förutsätter ett ekonomiskt tillskott för Eksjö 
Energi AB:s åtaganden med ett ansvarsåtagande för funktionen. Alternativt kan 
ansvaret läggas på renhållningskollektivet som i sin tur bär kostnaderna. Ett sådant 
beslut skulle sannolikt innebära ett behov av att höja renhållningstaxan som idag 
är jämförelsevis hög och rekommenderas inte av Eksjö Energi AB:s ledning. 
 


Yrkande 


Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att 
återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag 
kring hur finansieringsfrågan kan hanteras. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot att 
ärendet avgörs idag. 


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med återremissyrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-08 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2020-12-10 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
Medborgarförslag, 2020-10-10   
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren (missiv) 
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Ks § 342 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att redovisade ärenden anmäls 


Ärendebeskrivning  
BUS Grundskolans Samverkansprotokoll 2021-08-26 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-08-26 
BUS Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-09-09 
BUS Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-09-20 
TUS Samverkansprotokoll 2021-09-09 
SBS Samverkansprotokoll 2021-09-21 
SOC Samverkansprotokoll 2021-09-07 
SOC Samverkansprotokoll 2021-09-20 
SOC protokoll 2021-09-16 
KLK Samverkansprotokoll 2021-09-16 
Centrala samverkansgruppen 2021-09-21 
Ansökningsbrev Bris 2022 


----- 
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Ks § 343 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-09-14, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas tre delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, och  
upphandlare, samt ledningsutskottets protokoll. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 344 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls 


Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-15 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-09-15 
Socialnämndens protokoll 2021-09-15 
Socialberedningens protokoll 2021-09-15 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-15 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-09-15 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-09-15 


---- 
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Ks § 345 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att protokollen anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från de hel- och delägda bolagen; 


Eksjöbostäder AB 2021-05-24, 2021-06-21 
Eksjö Kommunfastigheter AB 2021-05-24, 2021-06-21, 2021-07-01 
AB Eksjö Industribyggnader 2021-06-17, 2021-06-17 
Skruven Fastighetsbolag AB 2021-06-17, 2021-06-17 
MA Industrifastigheter AB 2021-06-17, 2021-06-17 
Eksjö Energi AB 2021-06-17, 2021-08-27 
Eksjö Elnät AB 2021-06-17, 2021-08-27 
Eksjö Energi Elit AB 2021-06-17, 2021-08-27 
Eksjö Fordonsutbildning AB 2021-08-10 
Eksjö Stadshus AB 2021-09-15 
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