
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-06-02

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-20:00

Beslutande
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande § 149-159, 161-185

Bo Bergvall (S), ordförande § 160
Markus Kyllenbeck (M) § 149-159, 161-185
Sebastian Hörlin (S) § 149-159, 161-185
Annelie Sjöberg (M 
Ulf Björlingson (M) § 149-159, 161-185
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S) § 149-159, 161-185
Ingegerd Axell (S) § 149-159, 161-185
Bo Ljung (KD) § 149-159, 161-185, deltar på distans
Ulla Hägg (S) § 149-159, 161-185
Christer Ljung (L) § 149-159, 161-185
Birgitta Johansson (S) § 149-159, 161-185
 

Tjänstgörande ersättare Karin Eriksson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)
Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin § 155 (S)
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Lennart Gustavsson (S) § 160
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S) § 160
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 160
Tomas Erazim (M) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 160

Övriga närvarande 
Ersättare Tomas Erazim (M) § 149, 155-157, 159, 164-165

Bo-Kenneth Knutsson (C) § 173
Bo Bergvall (S) § 149-159, 161-185
Johan Ragnarsson (V) § 149-159, 161-185
Ingbritt Martinsson (C) § 149-159, 161-185, deltar på distans
Lea Petersson (MP) § 149, 155-157, 159, 164-165, 169

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef  § 150-154
Mia Hagström rektor förskolan § 173
Pelle Mosskull, projektchef EBO/EKFAB AB § 173
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 173
Ann-Marie Pejrud, Utvecklingsledare § 173
Mikael Wärnbring samhällsbyggnadschef § 169
Patrik Hedström, socialchef § 164-165
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 156
Catharina Tingvall, kanslichef § 156
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 170-171
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga
Utses att justera Ulla Hägg

Justeringens plats  Stadshuset 2020-06-09 kl. 12:00 Paragrafer 149-182
och tid

Underskrifter
Sekreterare   ……………………………………………

Helena Lundborg

Ordförande   …………………………………………       Ordförande......................................................
Annelie Hägg                                                      Bo Bergvall 

Justerande   …………………………………………….
Ulla Hägg
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-06-02

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-06-09 Datum då anslag 2020-07-01
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 149 Godkännande av föredragningslistan

§ 150 Budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023 - Höglandsförbundet, 
samråd

2020/158

§ 151 Tertialrapport per 2020-04-30 - förvaltningen 2020/132

§ 152 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 - förvaltningen 2020/135

§ 153 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023  - förvaltningsram för 
drift och investering

2020/80

§ 154 Avkastningskrav 2021 helägda bolag 2020/11

§ 155 Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelse - Mediacenter 
Jönköpings län

2020/141

§ 156 Omvärldsanalys - komplettering 2019/360

§ 157 Pension – erbjudande om alternativ KAP-KL 2020/125

§ 158 Pensionsavsättning 2020/126

§ 159 Dataskyddspolicy 2019/373

§ 160 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen 2020/72

§ 161 Eksjö International Tattoo 2019/305

§ 162 Fiesta Eksjö - Eksjö Stadsfest 2020 2020/150

§ 163 Hantering av uppdraget som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen

2020/138

§ 164 Handlingsplan med åtgärder för en budget i balans inom särskilt 
boende - rapport

2019/428

§ 165 Handlingsplan resursfördelning inom äldreomsorgen - rapport 2019/426

§ 166 Ej verkställda beslut enligt Sol och LSS - q1 2020 2019/259

§ 167 Utökning av ungdomslotsar 2020/147

§ 168 Ansökan ur integrationspott - Eksjöortens ryttarförening 2020/133

§ 169 Detaljplan Storegårdsområdet, del av Storegården 1:1 2020/146

§ 170 Markanvisning Bykvarn 1:1, Västra nannylund 2020/155
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 2020/142

§ 172 Riktlinjer specialkost och anpassade måltider för förskola och skola 2020/154

§ 173 Förskolan Trädgårdsstaden 2020/148

§ 174 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - motion 2019/329

§ 175 Syn- och hörselinstruktör - medborgarförslag 2020/4

§ 176 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - medborgarförslag 2020/139

§ 177 Hantering av skräp i naturen - medborgarförslag 2020/12

§ 178 Upprustning av allmänhetens parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag - fördelning

2020/73

§ 179 Val av ersättare i ledningsutskottet efter Ingegerd Axell (S) 2020/151

§ 180 Anmälningsärenden

§ 181 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation

§ 182 Nämnd- berednings- och Eksjö Stadshusprotokoll
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EKSJÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

Ks § 149 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende som tillkommer:
Budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023 - Höglandsförbundet, samråd

Ärende som utgår:
Rapportering överförmyndarverksamhet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 150 Budget 2021, verksamhetsplan 2022-
2023 - Höglandsförbundet, samråd
Dnr KLK 2020/158

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Höglandsförbundet informerar vid dagens överläggning om förbundets förslag till 
budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 
1 108 tkr för 2021, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet och projektledaren Combine. Resultatet för 2022 budgeterats 
med 1 procent och för 2023 med 1 procent.  Höglandsförbundets totala 
investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr. 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 139 procent under 2021. För budget 2021 och plan 2022-2023 
beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 procent. 

Förbundets omsättning ökar med 0,2 procent i budget 2021 mot föregående år. 
Ökning består av ett antal händelser, löneuppräkningar, justeringar för övergång 
till den nya kommunikationsplattformen, hantering av den nya datacenterstrategin, 
justering för förändring inom kompetens samt minskade kostnader för 
Microsoft-licenser.

Beslutsunderlag 
Direktionens beslut 2020-05-29 § 18
Budget 2021 verksamhetsplan 2020-2023

Utdrag: 
Höglandsförbundet
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Ks § 151 Tertialrapport per 2020-04-30 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/132

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad tertialrapport.

att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 33,0 procent av drift-budgetens 
1 062,3 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 32,7 procent av 
driftbudgeten. Vid tertialrapporten har intäkter och kostnader periodiserats med 
högre noggrannhet än vid månadsrapporterna. Helårsprognosen för årets resultat 
är 31,3 mnkr, vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterat resultat på 30,0 mnkr.

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 20,1 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp återfinns inom barn- och utbildningssektorn (-16,3 mnkr, 
motsvarar -3,7 procent av sek-torns budget), sociala sektorn (-6,9 mnkr, motsvarar 
1,6 procent av sektorns budget) och tillväxt- och utvecklingsektorn (-2,7 mnkr, 
motsvarar 4,3 procent av sektorns budget. Avvikelserna specificeras och 
kommenteras i sektorernas redovisningar. 

Sektorerna, främst sociala sektorn har i samband med den pågående pandemin 
fått utökade kostnader för material och personal, regeringen har lovat att täcka 
kommunernas merkostnader för pandemin och i prognosen utgör därför detta 
inget underskott. Samtliga sjuklöne-kostnader för april–juli har också lovats täckas 
och detta är medräknat i prognosen.

Prognosen för skatteintäkterna har främst på grund av pandemin, sjunkit kraftigt 
mot budget och ett underskott på 33,8 mnkr för-väntas, varav 28 mnkr är 
hänförbara till det försämrade ekonomiska läget på grund av pandemin. Samtidigt 
har statsbidrag utlovats för att täcka upp de lägre skatteintäkterna, totalt 32 mnkr. 
I prognosen är medräknat utlovade statsbidrag till och med 2020-05-19. 
Tillsammans med välfärdsmiljarder och bättre utfall i kostnadsutjämnings-
systemet, LSS-utjämningen och fastighetsavgiften prognostiseras 
kommunalekonomisk utjämning och bidrag att överstiga budget med 54,7 mnkr. 
Netto prognostiseras skatteintäkter och bidrag lämna ett budgetöverskott på 20,9 
mnkr vilket täcker upp sektorernas underskott och bidrar till ett positivt resultat 
på 31,3 mnkr. 
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Prognosen för skatteintäkter och bidrag är mycket osäker då hur stora effekter 
den pågående pandemin får för inkomsterna som är grunden för skatteintäkterna 
är svår att överblicka och därmed om de utlovade bidragen kommer att täcka 
underskottet i skatteintäkterna. Med den senaste prognosen från SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) kommer de kraftigt sänkta skatteintäkterna kompenseras 
av ökade statsbidrag.

Investeringar
57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 mnkr är återstående anslag 
från 2019. Till och med april har 1,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 46,0 mnkr, vilket är 11,4 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt.

Balanskravsåterställande
2017 och 2018 hade kommunen negativa balanskravsresultat om totalt 38,3 mnkr 
som kommunfullmäktige beslutat att återställa enligt plan med budgeterade 
överskott. Hur den planen följs med prognostiserat resultat redovisas nedan.

Det positiva resultatet 2019 återställde 23,2 mnkr av 2017 års underskott. 
Prognostiserat resultat per 2020-04-31 är 32,0 mnkr, vilket används till 
återställandet av resterande 3,1 mnkr av 2017 års negativa balanskravsresultat. 
2020 års prognostiserade resultat täcker även hela 2018 års negativa 
balansravsresultat om 12 mnkr.

Enligt lagen ska återställandet göras senast tre år efter att underskottet 
uppkommit. Det innebär att 2017-års underskott senast ska vara återställt i 
bokslut 2020 och 2018-års underskott ska vara återställt i bokslut 2021. Detta 
uppfylls med nuvarande prognos.

Finansiella mål

Årets resultat
I prognosen motsvarar resultatet 2,7 procent av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, vilket uppfyller budgetens resultatmål på 2,7 pro-cent. Det 
prognostiserade resultatet om 31,3 mnkr överstiger budget med 1,3 mnkr.

Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 46,0 mnkr mot budgeterat 
57,4 mnkr inklusive tilläggsbudget från 2019. Med prognostiserat resultat på 31,3 
mnkr, avskrivningar på 25,4 mnkr finns utrymme för självfinansierade 
investeringar med 57,4 mnkr. Därmed kommer prognostiserade 
nettoinvesteringar om 46,0 mnkr att vara självfinansierade. 

I prognosen finns utrymme för finansiellt sparandet enligt budget om 5 mnkr.

Soliditet
2019-12-31 var soliditeten 59,5 procent. I helårsprognosen efter fyra månader 
bedöms soliditeten 2020-12-31 öka till 61,3 procent. Det finansiella målet är att 
soliditeten årligen ska öka, vilket uppnås i prognosen. Enligt budget 2020 ska 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

soliditeten nå 59 procent i bok-slutet, vilket också uppnås och överstigs i 
prognosen.  Det långsiktiga målet är att nå 65 procent.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser var 2019-12-31 -0,04 pro-cent och 
prognosen är att den kommer stärkas och vara 5,9 procent 2020-12-31.

Aktuellt läge
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets 
utveckling i riket och kommunens befolkning per 1 november året före 
budgetåret. Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes 
invandring. De första tre månaderna har kommunen minskat sin befolkning med 
33 personer och uppgår 2020-03-31 till 17 720 invånare.

Pandemin innebär en stark påverkan på ekonomin, såväl i världen som Sverige 
och kommunen. Skatteintäkterna har sjunkit kraftigt, redan före pandemin sågs en 
avmattning i ekonomin med sämre utfall på skatteintäkterna men i prognoserna 
efter pandemin har skat-teintäkterna sjunkit kraftigt. Det är ett mycket osäkert 
prognosläge, hur stort fallet i konjunkturen kommer att bli och vilken påverkan 
det får på skatteintäkterna är ingen som kan säga.

De ekonomiska förutsättningarna för intäkter de kommande åren kan bli svårare 
med lägre skatteunderlagsutveckling. De negativa parametrarna för 
skatteintäkterna förstärks också av en lägre befolkningsutveckling i kommunen.

Kommentarer till uppföljningen
Prognosen för årets resultat innebär att budgeten uppnås och resultat överstiger 
30 mnkr. Av de finansiella målen prognostiseras alla fyra att uppnås. Orsaken till 
det goda resultatet bättre utfall i kostnadsutjämningen, välfärdsmiljarder och dels 
tillfälliga statsbidrag att täcka upp för minskade skatteintäkter på grund av 
pandemin. Det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatteintäkter då 
pandemins effekter på ekonomin inte är möjliga att se fullt ut än.

Sektorernas har en negativ budgetavvikelse om -20,1 mnkr i prognosen. Att 
verksamheterna håller budget och fortsätter arbeta för att inte ha någon negativ 
budgetavvikelse framåt är avgörande för en ekonomi i balans på sikt.

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2020-04-30
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Barn- och utvecklingsberedningens beslut 2020-05-20
Samhällsbyggnadsberedningen beslut 2020-05-20
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-05-20
Socialberedningen beslut 2020-05-18

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 152 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 - 
förvaltningen
Dnr KLK 2020/135

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tillväxt- och utvecklingsektorn i uppdrag att till sammanträdet 2020-09-01 
redovisa upprättad processbeskrivning som tydliggör rutinen kring ansvar och 
överlämningspunkter, samt

att därefter godkänna lämnade rapporter.

Ärendebeskrivning 
Plan för 2020 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen på sammanträdet i maj (Ks § 111, 2020-05-05).

Internkontrollen berör tre områden, kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet 
i verksamheten, kontroll av finansiell rapportering samt kontroll av följsamhet 
mot lagar och förordningar. I kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i 
internkontrollplanen. 

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning. 

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

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

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 
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Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 kommunledningskontoret
Under kvartal 1 har totalt tre direktupphandlingar mellan 25–100 tkr kontrollerats. 
Samtliga var konkurrensutsatta och dokumenterade. Inga direktupphandlingar 
över 100 tkr har gjorts. 

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 sociala sektorn
Under kvartal 1 har totalt en direktupphandling mellan 25–100 tkr kontrollerats. 
Den var konkurrensutsatt och dokumenterad. Inga direktupphandlingar över 100 
tkr har gjorts. 
Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 barn- och utbildningssektorn
Under kvartal 1 har totalt sex fakturor uppfyllt urvalskriterier och kontrollerats 
under perioden 1 januari 2020–31 mars 2020. Alla fakturor avser belopp mellan 
25–100 tkr. Av de sex fakturorna var 33 procent (2 st) enbart dokumenterade, 50 
procent (3 st) konkurrensutsatta och dokumenterade, 17 procent (1 st) saknades 
det uppgift på. Den faktura som uppgift saknas på avser ett avtal som är tecknat 
för länge sedan och där fakturor kommer kvartalsvis.  

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 samhällsbyggnadssektorn
Under kvartal 1 har totalt en direktupphandling mellan 25–10 tkr kontrollerats.
Faktura som avser trafikmätning, utförd av NTF, har inte konkurrensutsatts. 
Beloppet är på 28,5 tkr. Eksjö kommun är medlem i NTF men en prisjämförelse 
borde ha skett. Kontakt kommer att tas med upphandlingsavdelningen för att få 
klarhet i vad som gäller.

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 1 tillväxt- och utvecklingsektorn
Under kvartal 1 har direktupphandlingar mellan 25–10 tkr kontrollerats.
För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor har 15 direktupphandlingar 
gjorts. Av dessa har 8 konkurrensutsatts och dokumenterats, 1 har enbart 
dokumenterats och 6 saknar upphandling. 

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor har 1 direktupphandling 
skett. Den har konkurrensutsatts och dokumenterats.

Ingen upphandling över 250 000 kronor har skett.

De direktupphandlingar som inte har dokumenterats berör samtliga Campus i12 
och anlitande av utbildningskonsulter. Samtliga gäller visualiseringsutbildningen. 
Att man inte har handlat upp beror på olika omständigheter. Tre av fakturorna 
avser en konsult som anlitades efter att den första fick upphöra med uppdraget 
eftersom den inte höll måttet. Det var tvunget att ske snabbt. Övriga fakturor 
berör konsulter som man anlitat tidigare och tecknat avtal med, men som visat sig 
inte har aktuella avtal. 

För att undvika detta framöver kommer man att upprätta en processbeskrivning 
som tydliggör ansvar och överlämningspunkter så att rutinen blir tydlig.
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Yrkande

Under dagens sammanträde yrkar Markus Kyllenbeck (M) att ge tillväxt- och 
utvecklingsektorn i uppdrag att till sammanträdet 2020-09-01 redovisa upprättad 
processbeskrivning som tydliggör rutinen kring ansvar och överlämningspunkter.

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag 
Beslut Lu 2020-05-19
Beslut SocB 2020-05-18
Beslut BUB 2020-05-20
Beslut TUB 2020-05-20
Beslut SbB 2020-05-20

Utdrag: 
Sektorerna
Sektorsekonomer
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Ks § 153 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 
2023 - förvaltningsram för drift och investering
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultatmålet till: 
2021: 2,7 % 
2022: 2,8 % 
2023: 2,8 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2021 till oförändrad nivå, 
d. v. s. 22,26 kr. 

Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då
2021: 1 126,1 mnkr 
2022: 1 156,3 mnkr 
2023: 1 184,6 mnkr 

samt planerad investeringsram: 
2021: 34,7 mnkr 
2022: 35,0 mnkr 
2023: 32,4 mnkr 
vilket är lägre än utrymmet för investeringar. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
18 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2021-2023,

att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda olika alternativ till utbyte av trafikbelysning med konsekvenser för 
driftkostnaderna med redovisning till budgetberedningen i juni

att utreda behov av förskola utifrån ny befolkningsprognos och lämna förslag 
till reviderad plan med redovisning till budgetberedningen i augusti.

att presentera åtgärder för att uppnå befolkningsökningen enligt 
kommunprogrammet med redovisning till budgetberedningen i augusti.
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att till budgetberedningen i augusti presentera andra effektiviseringar inom 
tillväxt- och utvecklingssektorns verksamheter som inte innefattar externa 
bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Då beaktas dels det utrymme som aktuell prognos för 
skatteintäkter och utjämningsbidrag ger tillsammans med prognoser för pensioner, 
kapitalkostnader och personalkostnader. Och dels de förändrade behov som finns 
i verksamheterna. 

Utrymme
Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR från 2020-04-29. 
Den skatteprognos som budgetberedningen 28-29/4 hade att utgå ifrån har 
förbättrats med 0,2 mnkr 2021, och försämrats med 2,0 mnkr för 2022 och 2,9 
mnkr för 2023. Den budget som budgetberedningen behandlar i augusti kommer 
uppdateras med aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och 
kapitalkostnader.

Skatter och bidrag
Underlaget för skatter och bidrag är i år mycket osäkert då det i dagsläget inte är 
klart hur hårt pandemin kommer att påverka konjunkturen och därmed 
skatteunderlaget i riket som är, tillsammans med befolkningen, den viktigaste 
parametern för skatteintäkterna. Hur staten kommer att gå in med statsbidrag och 
andra stödåtgärder är inte heller klart. I underlaget är medräknat de ökade 
statsbidrag som är aviserade i samband med vårpropositionen.

Jämfört med de av KF fastställda budgetramar för sektorerna 2021 har utrymmet 
förbättrats med 20,8 mnkr. 

Skatteintäkterna har minskat (-21 mnkr) på grund av lägre prognos för 
utvecklingen av såväl rikets som kommunens skatteunderlag. Redan före 
pandemin var bedömningen lägre för skatteintäkterna på grund av vikande 
konjunktur, uppskattningen av hur mycket skatteintäkterna kommer att påverkas 
ytterligare av pandemin 2021 är osäkert. Kommunalekonomisk utjämning har 
ökat utrymmet med 42,7 mnkr, där ökat välfärdsbidrag, bättre utfall i 
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen samt fastighetsavgift ingår.

Pensioner och kapitalkostnader
Pensionerna för 2021 prognostiseras att bli 0,8 mnkr lägre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 2019-12-
31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2019 och 
prognostiserade investeringar 2020-21

Personalkostnader
Största enskilda ökningen är löneökningarna. I underlaget har en uppräkning av 
personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, gjorts med 3,0 
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procent, 3,2 procent och 3,4 procent respektive år, vilket motsvarar prognosen för 
konjunkturlönestatistiken 2021-23 i SKR:s cirkulär 20:8. Uppräkningen för 2021 
är 3,6 mnkr lägre än i den fastställda ramen.

Resultat
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-års period vara minst 1,8 procent. För det krävs att resultatet 2021-23 är 2,3 
procent högre utöver 2 procent årligen. 

I tjänsteskrivelsen framgår resultaten respektive år och på grund av negativt 
resultat 2017 och 2018 krävs högre resultat 2020-23. Dessa kan läggas ut när som 
helst under 3-årsperioden, i tjänsteskrivelsen har det fördelats med 2,7 procent 
2021 och 2,8 procent 2022-23.

Sammanfattning
Jämfört med de av KF fastställda ramarna för 2021 har utrymmet för 
sektorsramar ökat med 20,8 mnkr:

Skatter och bidrag +21,7 mnkr
Pensioner  + 0,8 mnkr
Personalkostnader + 3,6  mnkr
Finansiella intäkter -  0,7 mnkr
Högre resultat -   4,6 mnkr 
Totalt +20,8 mnkr

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram KF beslutat om för sektorn 2021-22. För 2023 är ramarna inte 
beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2022. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, främst på grund av nytt kostnadsutjämningssystem men 
också på grund av utlovade välfärdsmiljarder. Med ett underlag från sektorerna på 
de fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan 
verksamheter och utöka ramarna med ca 20 mnkr. Men det finns en osäkerhet i 
hur skatteintäkterna och statsbidrag kommer att utvecklas på grund av den 
pågående pandemin och i det fall kan förutsättningarna förändras.

I underlaget finns följande tre delar: 

 Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2021 (volym-, 
prisförändringar)

 Behov för ökad ambition
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition 

värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst 
påverkan och prio 3 har störst.
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz

Utdrag: 
Sektorchefer
Kommunfullmäktige
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Ks § 154 Avkastningskrav 2021 helägda bolag
Dnr KLK 2020/11

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-01, 

att berörda bolag använder förslag till beslut som underlag i sin framtida planering 
fram tills att beslut är fattat.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-06-02 lämna förslag på avkastningskrav utifrån god 
ekonomisk hushållning för bolagen, och att i beslutsunderlaget ska ingå uppgifter 
om bolagens investeringsplaner och behov av nyupplåning och amortering.

Eksjö Stadshus AB gav 2020-05-26 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
avkastningskrav 2021 för helägda bolag till kommunstyrelsens möte 2 juni med 
följande inriktning

Eksjö Energi AB: öka sin avkastning för avsättning till kommande stora 
investeringar.

Eksjöbostäder AB: amortera sina lån, avkastning som täcker sina reinvesteringar

Eksjö kommunfastigheter AB: avkastning som täcker reinvesteringar, genom 
effektiviseringar

AB Industribyggnader: avkastning som täcker reinvesteringar

Utgångspunkten är bolagens behov av resultat för att bolagen ska ha en god 
ekonomisk hushållning. Belåningen i bolagskoncernen är relativt hög och mycket 
liten amortering av lånen sker. Koncernen står inför större investeringar i 
framtiden och har då behov av nyupplåning. Målet är att bolagens reinvesteringar 
finansieras med eget kapital och nyupplåning endast sker, om behov finns, vid 
nyinvesteringar.

Utredning

Eksjö energi AB
Bolaget behöver öka sitt resultat för att klara finansiering av investeringar. Med ett 
resultat på 20 mnkr(motsvarar 14 procent av eget kapital) per år 2020-23 klarar 
bolaget att finansiera sina reinvesteringar utan nyupplåning och 80-85 procent av 
planerade nyinvesteringar 2020-2023.
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Avkastningskrav 2020: 10 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 14 procent av eget kapital

Eksjöbostäder AB
Bolaget planerar inga nyinvesteringar eller nyupplåning under 2020-2023. Bolaget 
har en hög uthyrningsgrad vilket innebär att utrymme för amortering borde 
finnas. Men under planperioden står bolaget inför mycket omfattande underhåll 
och reinvesteringar i delar av bostadsbeståndet (Röd- och Blåklinten i Kvarnarp), 
vilket gör att likviditeten går åt till att finansiera reinvesteringar och utrymmet för 
amortering inte finns samt att de tillfälligt höga nivåerna på underhåll gör att 
resultatet inte kan ökas förrän efter de stora renoveringarna. 
Avkastningskrav 2020: 3 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 3 procent av eget kapital

Eksjö kommunfastigheter AB
Bolaget planerar nyupplåning under 2020-23 som överstiger planerade 
nyinvesteringar. För att reinvesteringarna ska finansieras utan lån behöver 
resultatet öka under planperioden. Resultatet ska ökas genom effektiviseringar i 
bolaget.
Avkastningskrav 2020: 4 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 8 procent av eget kapital

Byggnadsfirma Stridh och son AB
Bolaget har precis färdigställt byggnaden på Cicelören. Hyresnivåerna och 
kostnader i bolaget medför att bolaget initialt inte bedöms ha något utrymme för 
avkastningskrav.  
Avkastningskrav 2020: 0 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 0 procent av eget kapital

AB Industribyggnader
Bolaget planerar nyupplåning om 10 mnkr för att finansiera nyinvesteringar under 
perioden 2020-2023. Reinvesteringarna bedömer man kunna finansiera utan 
upplåning med ett resultat på 1 mnkr, vilket motsvarar 5 procent av eget kapital. 
Avkastningskrav 2020: 0 procent av eget kapital
Förslag avkastning 2021: 5 procent av eget kapital

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-09-01, samt att berörda bolag använder förslag till beslut som 
underlag i sin framtida planering fram tills att beslut är fattat.

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors och Tord du Rietz 2020-06-02
Beslut ESAB 2020-05-26
Beslut Ks 2020-01-21
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2020-01-21
Beslut ESAB 2020-01-14

Utdrag: 
Eksjö Energi AB
Eksjöbostäder AB
Eksjö Kommunfastigheter AB 
Byggnadsfirma Stridh och son AB
AB Eksjö Industribyggnader
Ekonomichef
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Ks § 155 Årsredovisning 2019 jämte 
revisionsberättelse - Mediacenter Jönköpings län
Dnr KLK 2020/141

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2019 för Mediacenter Jönköpings län,

att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2019.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund utav jäv.

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till -99 tkr kr samt genomförd reservering till 
resultatutjämningsreserv om 99 tkr vilket innebär att balanskravsresultat för 2019 
uppgår till 0 tkr.

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt ett av de uppsatta ekonomiska målen 
mål 2019, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat. Däremot uppfylls 
inte målet at ha ett rörelseresultat på minst 1 procent av skatteintäkterna 
(medlemsintäkterna).

Utsedda revisorer tillstyrker 2020-04-20 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelser

Utdrag: 
Kommunfullmäktige

21



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 156 Omvärldsanalys - komplettering
Dnr KLK 2019/360

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad komplettering till den koncernövergripande 
omvärldsanalysen.

Ärendebeskrivning 
I samband med att den koncernövergripande omvärldsanalysen redovisades för 
kommunstyrelsen (Ks § 336, 2019-11-26) beslutade kommunstyrelsen 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett detaljerat underlag över kommunens 
befolkning avseende boendelokalisering och åldersfördelning, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att delge kommunstyrelsen underlag från tidigare 
redovisning i tillväxt- och utvecklingsnämnden avseende inpendling/utpendling 
till kommunens orter. 

Den koncernövergripande omvärldsanalysen har kompletterats med 
befolkningsstatistik, prognos och geografisk spridning var invånarna bor i Eksjö 
kommun i ålderskategorierna 0-3 år, 4-6 år, 0-5 år, 6-15 år, 16-19 år, 20-44 år, 45-
64 år, 20-64 år, 65-74 år, 75-84 år och 85 år och äldre. 

Under 2014 gjordes en undersökning om inpendlare till Eksjö kommun. Den 
visar att få personer som pendlar in till kommunen är benägna att bosätta sig i 
kommunen. Åldersgruppen 40-60 år är rotad i sin hemkommen. Målgruppen 
Eksjö kommun bör satsa på att locka till sig är personer i åldern 18-35 år. 
Åtgärder för att hitta potentiella kommuninvånare är att fortsätta med Brevet 
hemifrån samt uppvakta stora arbetsgivare vid rekryteringar och 
pensionsavgångar.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Simon Lennermo
Inpendlare rapport 2014
Bilaga pendlingsstatistik – uppdatering omvärldsanalys
Bilaga omvärldsanalys – komplettering geografisk spridning befolkning
Beslut Kf 2019-12-12
Beslut Ks 2019-11-26
Koncernövergripande omvärldsanalys – Eksjö kommun
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Utdrag: 
Kanslichef
Biträdande ekonomichef
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Ks § 157 Pension – erbjudande om alternativ 
KAP-KL
Dnr KLK 2020/125

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att erbjuda alla medarbetare som tjänar över 8,5 inkomstbasbelopp möjlighet till 
alternativ KAP-KL.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva pensionspolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-11-29, § 320

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har en pensionspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2001-11-
29. Policyn innehåller avtalstext, text kring löneväxling samt möjlighet till olika 
pensionslösningar som arbetsgivaren har möjlighet att använda vid särskilt 
uppstådda situationer eller vid uppfyllda kriterier.

Avtalstext och information kring pension kommer att finnas på Eksjö kommuns 
nya intranät Komin.

I nuvarande pensionspolicy finns ett antal pensionslösningar som mycket sällan 
har använts men kan ge medarbetare förhoppningar om att exempelvis arbeta 
mindre med delvis bibehållen lön eller tjänstepension. Vid de fåtal tillfällen det blir 
aktuellt att göra en pensionslösning för en medarbetare bedöms det vara 
lämpligare att ta stöd av pensionskonsult för att ta fram en individuell 
pensionslösning lämplig för den uppkomna situationen. Vid varje enskilt tillfälle 
får då Eksjö kommun en kostnadsberäkning på pensionslösningen.

Idag har kommundirektör, förvaltningschefer, ekonomi- och HR-chef möjlighet 
att teckna avtal om Alternativ KAP-KL. Som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare föreslås alternativ KAP-KL erbjudas till alla medarbetare som har en 
lön över 8,5 inkomstbasbelopp. Alternativ KAP-KL är en flexiblare lösning för 
pensionsplacering samt även på det sättet att det går att skydda avsättningen vid 
dödsfall så att den tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun är detta 
kostnadsneutralt.
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När det gäller löneväxling finns detta redan reglerat i policy för löneväxling 
beslutad i Kommunstyrelse 2006-05-23, § 99 och behöver därmed inte finnas i en 
pensionspolicy.

Vid strategiska frågor gällande pension lyfts dessa till Kommunstyrelsen för 
information och/eller beslut. Det löpande arbetet gällande pensionsfrågor 
hanteras av HR-avdelningen. Stöd i pensionsfrågor för respektive medarbetare 
hanteras av upphandlad leverantör. 

Förslaget gällande att inte längre ha en pensionspolicy, att erbjuda medarbetare 
över 8,5 inkomstbasbelopp Alternativ KAP-KL samverkas i centrala 
samverkansgruppen den 26 maj 2020.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson

Utdrag: 
HR-avdelningen
Kommunfullmäktige
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Ks § 158 Pensionsavsättning
Dnr KLK 2020/126

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att medarbetare på pensionsavtalet PFA har samma pensionsavsättning som 
medarbetare som följer KAP-KL från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning 
Pensionsavtalet PFA trädde i kraft 1998-01-01 och medarbetare med detta avtal 
hade då en pensionsavsättning på 3,4 procent. Från och med 2003-01-01 höjdes 
pensionsavsättningen till 3,5 procent. 2006-01-01 kom det nya pensionsavtalet 
KAP-KL. De medarbetare som då hade en tidsbegränsad sjukersättning fick då 
inte gå över till pensionsavtalet KAP-KL utan fick vara kvar på pensionsavtalet 
PFA.

Vid starten av pensionsavtalet KAP-KL hade avtalen samma pensionsavsättning 
men avsättningen för KAP-KL har med åren höjts (i dagsläget 4,5 procent) 
medan pensionsavtalet PFA har legat kvar med en avsättning på 3,5 procent.

Eksjö kommun har ett antal medarbetare som på grund av sjukersättning vid 
tidpunkten för starten av pensionsavtalet KAP-KL ligger kvar på en lägre 
pensionsavsättning. Antalet anställda idag i Eksjö kommun som ligger kvar på 
PFA med mindre pensionsavsättning är nio medarbetare. Hade dessa medarbetare 
anställts idag hade de varit anställda med pensionsavtalet KAP-KL. Eksjö 
kommun har genom åren inte gjort fel utan följt avtalen korrekt. Personalpolitiskt 
bör även medarbetare som vid tidpunkten för införandet av KAP-KL och som 
hade sjukersättning även få samma pensionsavsättning som övriga medarbetare. 
Förändringen gäller för de som fortfarande är anställda och med retroaktivitet 
från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson

Utdrag: 
HR-avdelningen
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Ks § 159 Dataskyddspolicy
Dnr KLK 2019/373

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att dataskyddspolicyn ska omarbetas utifrån den parlamentariska beredningens 
arbete, samt 

att det underlag som Christer Ljung (L) arbetat fram ska delges till 
Höglandsförbundet.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta dataskyddspolicyn. 

Christer Ljung (L) reserverar sig mot att anta dataskyddspolicyn.

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den 
generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige 
kompletteras dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen.

Dataskyddspolicyn omfattar samtliga nämnder och styrelser i Eksjö 
kommunkoncern och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om 
behandling av personuppgifter.

Syftet med kommunens policy för behandling av personuppgifter är att säkerställa

- att kommunen behandlar personuppgifter enligt såväl gällande lagstiftning, 
som enligt kommunens riktlinjer,

- att de som vänder sig till kommunen ska känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt samt

- att inga personuppgifter behandlas i onödan eller riskerar att hamna i 
orätta händer.

Varje behandling av personuppgifter i kommunen ska ske med hänsyn till den 
enskildes personliga integritet och rättigheter.

Dataskyddspolicyn innehåller vilka roller och ansvar som finns inom 
kommunkoncernen och hur koncernen ska hantera och rapportera incidenter.
Policyn har tagits fram i samverkan mellan höglandskommuner. Arbetet har letts 
av Höglandets gemensamma dataskyddsombud på Höglandsförbundet.
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Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att ge Höglandsförbundet i uppdrag att 
bevaka dataskyddslagen utifrån Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) 
rekommendationer.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 26 att återremittera ärendet för 
omarbetning. Under kommunfullmäktiges sammanträde framfördes flera exempel 
och behovet utav omarbetning på innehållet.

Ett av huvudskälen till återremissen var att dataskyddspolicyn inte 
överensstämmer med kommunens organisation. Detta föreslås att justeras inför 
nästa mandatperiod (efter den parlamentariska utredningen) om det då finns 
behov av justeringar.

En annan del som diskuterats är sista avsnittet ”Rättsakt Eksjö kommun – 
behandling av personuppgifter nämnder emellan”. Dataskyddsombud på 
Höglandsförbundet Erik Selander föreslår att detta avsnitt tas bort och om eller 
när specifika interna biträdessituationer uppstår hanteras de vid varje tillfälle.  

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar 

Christer Ljung (L) avslag på ledningsutskottets förslag till beslut. 

Markus Kyllenbeck (M) att dataskyddspolicyn ska omarbetas utifrån den 
parlamentariska beredningens arbete, samt att det underlag som 
Christer Ljung (L) arbetat fram ska delges till Höglandsförbundet.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot avslag.

Varvid kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Markus Kyllenbecks (M) tilläggsyrkanden mot avslag.

Varvid kommunstyrelsen beslutar enligt med tilläggsyrkandena.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-05-12
Dataskyddspolicy till ledningsutskottet 2020-05-19
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-21
Ledningsutskottets beslut 2019-12-10 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall 2019-11-20
Hörglandsförbundets beslut 2019-10-25
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Höglandsförbundets dataskyddspolicy 2019-09-30

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Ks § 160 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen
Dnr KLK 2020/72

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Stadshus AB under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Annelie Hägg (C), Karin Eriksson (C), Markus Kyllenbeck (M), 
Ulf Björlingson (M), Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), 
Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Christer Ljung (L) och 
Bo Ljung (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 o 
18 §§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet, 
och tagit del av den ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-17
ESABs beslut 2020-03-10 § 96
Granskningsrapporter 2019

Utdrag: 
Eksjö Stadshus AB
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Ks § 161 Eksjö International Tattoo
Dnr KLK 2019/305

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att 2020 års tattoo flyttas på grund av rådande pandemi, 

att ge tattooföreningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna tattoo 
2021 alternativt 2022, samt

att föreningen får behålla årets budget för kommande evenemang.

Ärendebeskrivning 
Tattoo föreningen är långt komna i sin planering inför genomförande av årets 
Tattoo 6-8 augusti. Det rådande läget i Sverige och stor del av övriga Världen 
gällande coronaviruset (Covid -19) och den pandemin det för med sig gör det 
omöjligt att genomföra Tattoo som planerat. Det som bl.a. gör det omöjligt är 
reserestrektioner, förbud mot folksamlingar på mer än 50 personer och 
rekommendationen att minska smittspridning.

Hittills har föreningen haft kostnader på ca 150 tkr kopplat till årets Tattoo, 
genom att flytta det nu innebär att kostnader gällande läktare, ljud, ljus osv. 
uteblir.   

För att börja planeringen inför kommande evenemang finns det önskemål från 
föreningen att behålla årets budget (totalt 200 tkr varav 150 tkr är förbrukade). 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2020-05-12
Eksjö International Tattoo 2020 – avtal 

Utdrag: 
Eksjö Internationell Tattoo
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Ks § 162 Fiesta Eksjö - Eksjö Stadsfest 2020
Dnr KLK 2020/150

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att föreningen Fiesta Eksjö får behålla sitt verksamhetsbidrag på 200 tkr för 
år 2020.

Ärendebeskrivning 
Föreningen Fiesta Eksjö har årligen sedan 2008 arrangerat Eksjö stadsfest. 
Rådande Pandemi (Corona, Covid -19) och de restriktioner som det för med sig 
gör det omöjligt att genomföra Eksjö stadsfest 2020 sista helgen i augusti. 
Föreningen har beslutat att inte genomföra stadsfesten i år men påbörja 
planeringen inför 2021 sista helgen i augusti.

Eksjö kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 200 tkr för att genomföra 
Eksjö stadsfest 2020. Föreningen har en prognos på – 150 tkr för 2020 under 
förutsättning att de får behålla bidraget från kommunen. Kostnader de har haft i 
år och kommer att ha handlar till stor del om marknadsföring, administrativt 
arbete och köp av tjänst för bokning av artister. 

Förslaget till beslut grundas i det arbetet som föreningen gör för kommunen 
utifrån att locka hit folk, marknadsföra kommunen och underhållning för många 
såväl kommuninvånare som gäster.  Årets bidrag behövs för att minimera 
underskottet och på så sätt kunna påbörja planering och bokningar inför 2021.    

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz

Utdrag: 
Fiesta Eksjö
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Ks § 163 Hantering av uppdraget som andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen
Dnr KLK 2020/138

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslaget arbetssätt och arvodering enligt redovisad 
överenskommelse från och med 2020-08-10 till 2020-12-20.

Ärendebeskrivning
Uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen innehas av Sebastian 
Hörlin (S). Uppdraget är ett förtroendeuppdrag och uppdraget samt ansvaret för 
detsamma gäller dygnet runt och året om. 

Bakgrund 
Sebastian Hörlin kommer under perioden 10 augusti-20 december 2020 (cirka 4,5 
månader) vara delvis föräldraledig motsvarande två dagar i veckan. 

Tjänstgöringsgrad 
Ett kommunal-/oppositionsråds arbetstid går i grunden inte att mäta i timmar 
eftersom det är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning. Det finns heller 
inget arbetstidsavtal kopplat till uppdraget. 

Stödfunktioner 
För att delvis kompensera tidsmässigt under den tid Sebastian är föräldraledig har 
Socialdemokraterna utsett Lennart Gustavsson för att stödja Sebastians roll under 
perioden. 

Lennart kommer stödja Sebastian i det övergripande politiska uppdraget samt 
delta på de möten som Sebastian, med hänsyn till sin föräldraledighet, inte 
kommer att närvara på. Mötena är av sådan art att Lennart antingen sedan tidigare 
innehar uppdrag som ger honom närvarorätt på dessa alternativt är mötena av 
sådan art att Lennart kan få rätt att närvara som ersättare till Sebastian. 

Arvodering 
Sebastian erhåller månadsvis ett arvode för uppdraget som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Arvodet uppgår till 75 procent av det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. 
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I och med att Sebastian kommer vara föräldraledig motsvarande två dagar i 
veckan kommer han uppskattningsvis under tidsperioden (i genomsnitt över tid) 
erhålla cirka 56.1 procent i förhållande till de totala 75procent*. 

Lennart Gustavsson erhåller normalt timarvode för politiska uppdrag (f.n. 163 
SEK) för den faktiska tid han arbetar inom ramen för detta uppdrag. Den på 
förhand uppskattade tiden är cirka 8 timmar per vecka, d.v.s. cirka 1304 kr per 
vecka och 5 216 kr per månad. En sådan uppskattning skulle innebära att Lennart 
under en månad erhåller cirka 7, 6 procent i förhållande till totala 
75 procent. Faktisk ersättning kan dock både bli högre och lägre då det Lennart 
kommer redovisa faktisk tid.

Utifrån ovanstående kommer cirka 11,3 procent av arvodet inte fördelas till någon 
person utan istället falla tillbaka till kommunen i ej utbetalt arvode. 

Observera dock att den faktiska tid som inte fylls upp bedöms motsvara ungefär 
en arbetsdag i veckan. Det innebär dels att flera personer inom 
Socialdemokraterna, utan arvodering, kan komma att stötta upp i enstaka frågor 
som ligger i nära anknytning till uppdraget men det innebär troligen tillfälligt även 
en viss sämre produktivitet i rollen som oppositionsråd under tidsperioden med 
hänsyn till att full täckning inte sker under föräldraledigheten. 

Avslutning 
Det är det Social demokratiska partiet i Eksjö kommuns önskan att övriga partier 
accepterar denna lösning för att möjliggöra partiell föräldraledighet för Sebastian 
under hösten 2020.

* Uppskattningen är gjord i samråd med kommunens HR-avdelning och utgår 
från tillämpliga bestämmelser avseende föräldraledighet. Sebastians arvode 
beräknas, i vanlig ordning, av HR-avdelningen per månad utifrån tillämpliga 
bestämmelser med mera och hanteras inte strikt av detta dokument.

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Skrivelse från Sebastian Hörlin, Lennart Gustavsson och Kjell Axell 2020-05-11

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 164 Handlingsplan med åtgärder för en 
budget i balans inom särskilt boende - rapport
Dnr KLK 2019/428

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Redovisar resultat av handlingsplan med åtgärder för en budget i balans inom 
särskilt boende. Resultatet enligt bokslut blev en negativ avvikelse på 2,3 mnkr. 
Den nuvarande prognosen efter april för 2020 innebär ett underskott på 0,8 mnkr 
efter att de politiskt beslutade 0,9 mnkr riktade till demensenheterna fördelats ut. 
Medräknat i prognosen för 2020 är att kostnader som kan kopplas till Covid-19 
kommer att ersättas med statsbidrag.

Följande aktiviteter redovisas i handlingsplan för att komma inom budgetram:

Schemaläggning för nattgrupperna har effektiviserats för att bättre nyttja 
verksamhetens överskott av timmar i form av rörlig tid. 

Allt överskott av rörlig tid skickas till bemaningsenheten. På grund av pandemin 
av covid-19 äger verksamheten den rörliga tiden enligt gällande riktlinjer för att 
motverka smittspridning. Återgång till handlingsplan sker omgående när riktlinjer 
för covid-19 upphör.  

Personalen på Marieberg arbetar på flera enheter utifrån rörliga tider och behov. 

Arbetet med semesterledigheter över hela året ligger i planeringen. Efter 
sommarsemestern, från september till december är det viktigt att personal 
planerar resterande semester i schemat för att minimera vikarietimmar.

Arbetet med korttidsfrånvaro följer HR-avdelningens riktlinje för återgång till 
arbete.  

På grund av riktlinjer för att hindra smittspridning för covid-19 finns det inget 
resultat att redovisa för nyttjandegrad av rörliga tider. När riktlinjer upphör 
kommer rörliga tider att redovisas.
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Kommunstyrelsens beslutade 2020-01-21 § 17 att uppföljning utav 
handlingsplanen skall återrapporteras till kommunstyrelsen innan sommaren 2020.

Under dagens sammanträde redovisas uppföljning utav handlingsplanen.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-05-18
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström
Beslut Ks 2019-10-29
Handlingsplan med åtgärder för en budget i balans inom särskilt boende

Utdrag: 
Socialberedningen
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Ks § 165 Handlingsplan resursfördelning inom 
äldreomsorgen - rapport
Dnr KLK 2019/426

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har fått i uppdrag att ta fram äldreomsorgsplan innefattande bland 
annat en handlingsplan för genomlysning av resursfördelningsmodell, riktlinjer, 
schablontider, kostnadseffektivitet och effekterna av trygg hemgång. Redovisning 
av de olika deluppdragen gjordes till socialberedningen 18 mars 2020.

Lokala riktlinjer för demens är reviderade genom att ambitionsnivån är 
identifierade utifrån prioriterade områden och ska implementeras med planerad 
startapril.

Förebyggande arbetssätt har utretts och underlag med analys presenterats för 
socialberedningen som godkänt förslag till fortsatt arbete Sammanfattande förslag 
till fortsatt arbete:

 Skapa förvaltningsövergripande nätverk med intresseföreningar kopplat 
till förebyggande arbetssätt där dessa frågor drivs

 Fortsatt arbete och utökning av IT för seniorer

 Utöka hembesök till att omfatta samtliga personer vid en viss ålder

Resursfördelning består av flera olika komponenter som påverkar vartannat.   
Underlag finns med för och nackdelar för resursfördelningsmodell och 
avgiftsmodell där förslag finns om att införa utförd tid med rambeslut för 
redovisning till socialberedningen 2020-10-21 med analys av effekt av intäkter och 
avgifter. Utöver innefattas trygg hemgång, rutin för anhöriganställning samt 
uppföljning av beviljade beslut med mera, se tabell nedan.

Kvarstår gör utredning av vilka behov av inriktningar inom särskilt boende för 
olika målgrupper finns inom äldreomsorgen, strategi för kompetenskrav och 
personalförsörjning, skälig levnadsnivå samt organisation för 
verksamhetsutveckling.
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Delområde Aktivitet (vad ska göras) Ansvarig Klar till Status-
rapport

Klar

Följsamhet av 
riktlinjer

Granskning av 19 ärenden

Samordning av SAS, 
Biståndshandläggare och 
systemansvarig.

SAS Novem
ber 
2019

Följsamhe
t av nya 
riktlinjer 
inkl. 
schablon 
av 
myndighet

☒

Ytterligare genomgång av 
150 ärenden utifrån gamla 
SOL beslut.

Funktion
schef 
IFO

Mars 
2020

Tar tid för 
genomslag 
för 
minskning 
av tid 
enligt nya 
schabloner 
pga 
tidigare 
gynnande 
beslut

Korrekt 
tid till 
utföraren

Minskad 
avgift till 
den 
enskilde

☒

Följsamhet av 
riktlinjer

Vidare utredning om ny 
insats motiverande 
ledsagning, finns inga 
beslut.

SAS Januari 
2020

Finns inga 
beslut av 
denna 
insats.

☒

Följsamhet av 
riktlinjer

Genomgång av rutiner 
med planerarna.

System-
ansvarig, 
SAS

Oktober 
2020

Observera
t 
kvalitetsbri
ster i 
handhavan
de i 
verksamhe
tssystemet

☐
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Resursfördelningsmo
dell

Utreda effekten för 
brukarens avgifter, urval 
1-10 timmar beviljad tid.

Utreda effekt av intäkter 
av avgifter.

Avgifts-
handlägg
are

Ekonom

Oktober 
2020

Oktober 
2020

Beställd 
tid är mer 
än utförd 
tid i 
redovisat 
underlag 

☐

Resursfördelnings-
modell

Utreda rambeslut som 
ersättningsmodell för ett 
inriktningsbeslut, 
innefattar ersättning för 
utförd tid upp till 
rambeslut samt schablon 
till utförarna

SAS

Ekonom

Mars 
2020

Påbörjad 
med gjord 
omvärldsb
evakning 
och 
genomlysn
ing som 
ska följas 
av effekt 
utredninga
r.

☒

Trygg hemgång Utreda effekterna för 
beslutsunderlag

Arbeta fram gemensam 
handlingsplan med 
handläggare och 
enhetschefer 

Funktion
s-chef 
ÄO

Novem
ber 
2020

Påbörjat 
inventerin
g och 
dialog

☐

Riktlinjer 
anhöriganställning

Upprätta rutin för kriterier 
av anställning

Genomgång och 
uppföljning av bistånds 
beslut

Funktion
s-chef 
ÄO

Bistånds-
handlägg
are

Mars 
2020

Mars 
2020

Inga 
lagförändri
ngar som 
påverkar 
revidering 
av 
riktlinjer 
för PAN 
anställning

☒
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Kommunstyrelsens beslutade 2020-01-21 § 18 att uppföljning utav 
handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen innan sommaren 2020.

Under dagens sammanträde redovisas uppföljning utav planen.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-05-18
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström
Beslut SocN 2019-12-11
Beslut Ks 2020-01-21
Tjänsteskrivelse resursfördelning

Utdrag: 
Socialchef
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Ks § 166 Ej verkställda beslut enligt Sol och LSS - 
q1 2020
Dnr KLK 2019/259

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna lämnad rapport.

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

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

Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från 
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en 
gång per kvartal. 

Allmänna uppgifter
Rapporteringstillfälle Kvartal 1 2020
Ansvarig nämnd Socialnämnd
Ansvarig styrelse Kommunstyrelsen

Nämnden har ansvar
för dessa verksamheter: SoL Äldreomsorg (ÄO) SoL, LSS, 

Omsorg till personer med 
funktionsnedsättning (OF) SoL Individ- 
och familjeomsorg, vuxen (IFO)

Ansvarig rapportör Carina Strandesjö
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Socialt ansvarig socionom
Sociala sektorn

Rapportering enligt 16 kap. 6 h § SoL, samt enligt 28 f-g §§ LSS
 Ej verkställda 

gynnande beslut 
☒ ÄO
☒ OF
☒ IFO

Antal
3
2
10

Avbruten
verkställighet
☐ ÄO
☐ OF
☐ IFO

Antal

Inom verksamhetsområdet finns inga 
individrapporter detta kvartal av ej 
verkställda gynnande beslut eller av 
avbruten verkställighet.

☐ ÄO
☐ OF
☐ IFO  

Tid som förflutit för gynnande beslut 
som ej är verkställda.

Mellan 3,5-5 månader i samtliga ärenden.

Tid som förflutit för avbrott i 
verkställighet
Typ av bistånd enligt SoL ☒ Permanent bostad ( 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL)

☐ Korttidsboende/växelvård
☐ Hemtjänst
☐ Boendestöd
☒ Dagverksamhet/sysselsättning

☒ Kontaktperson
☐ Kontaktfamilj
☐ Ledsagning
☐ Avlösning i hemmet

☐ Ekonomiskt bistånd
☐ Egna medel/förmedlingsmedel
☐ Bostad (IFO)
☐ Familjehem
☐ Behandlingshem

☐ Öppenvårdsverksamhet
Ange vad: 

☒ Annat bistånd
     Ange vad: Anvisad praktikplats 

Typ av bistånd enl LSS ☐ Rådgivning eller annat personligt stöd
☐ Biträde av personlig assistans
☐ Ledsagarservice
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☐ Biträde av kontaktperson
☐ Avlösarservice i hemmet
☐ Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
☐ Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
☐ Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar     
☐ Bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskild anpassad bostad för vuxna
☐ Daglig verksamhet

Övriga kommentarer eller upplysningar i ärendet:
Särskilt boende:
I ett ärende har personen blivit erbjuden bostad inom tre månader.
I ett ärende har personen inte blivit erbjuden lägenhet trots att det har funnits lägenhet att 
erbjuda. 
I ett ärende har personen blivit erbjuden bostad inom tre månader med personen tackade nej på 
grund av risk för smitta av covid 19, står kvar i kön. 
Kontaktperson: Har inte hittat rätt matchning av kontaktperson till personerna. 
Anvisad praktikplats och daglig sysselsättning: Utförarna har inte angett några orsaker.

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-05-18
Tjänsteskrivelse upprättad av socialt ansvarig samordnare 2020-04-30

Utdrag: 
Socialberedningen
Kommunfullmäktige
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Ks § 167 Utökning av ungdomslotsar
Dnr KLK 2020/147

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen i augusti, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en plan för arbete och finansiering 
utifrån ungdomslotsar.

Ärendebeskrivning 
Det finns ett stort behov av ungdomslotsar i Eksjö kommun. Kommunen har ett 
växande problem med kriminalitet som går långt ner i åldrarna. De ungdomslotsar 
som arbetar i kommunen har har kontakter i föreningar och kan hjälpa ungdomar 
att komma in i en förening. Ungdomslotsarna leder olika aktiviteter för att nå och 
få in ungdomar i samhället. 

Målet för ungdomslotsarna är att förebygga och minska kriminalitet bland 
ungdomar genom att hjälpa ungdomar i riskgrupper till en vettig fritid och tro på 
en meningsfull och positiv framtid. Effekten blir att tryggheten ökar för båda 
målgruppen och övriga medborgare. 

Utökning med två tjänster 
De två ungdomslotsar idag arbetar har långt ifrån möjlighet att täcka de behov 
som finns. Det finns redan kriminella på högstadieskolorna och man skulle 
behöva sätta in förebyggande insatser också på mellanstadieskolorna. Idag arbetar 
två män, men för att nå tjejerna – som är lika berörda av problematiken - skulle 
man behöva anställa kvinnor. Det hade också varit en fördel med flerspråkiga 
ungdomslotsar.   

Ungdomsotsarna behöver vara tillgängliga på skoltid men även kvällstid för att få 
hela situationen för de ungdomar som har risk att utveckla ett utanförskap med 
kriminalitet, skolfrånvaro och missbruk. Det uppsökande arbetet på kvällar och 
helger skulle vara mer frekvent. Samarbete med polisen skulle utökas, något som 
också efterfrågas av polis. Med utökad kapacitet kan ungdomslotsarna vara ett 
stöd till familj, rektor och skolan. Resultatet blir mer relationer med ungdomar 
och föräldrar. Föräldraengagemanget kan stöttas mer och användas för att få mer 
vuxna i ungdomsmiljön. Det kommer finnas möjlighet att arbeta på mellanstadiet 
för tidig upptäckt gällande risker för ungdomar. Samt i samverkan med skola, 
föräldrar och andra aktörer minska dessa riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. 
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Med ökad kapacitet kan man söka pengar att driva projekt som kan få in 
ungdomar i positiva miljöer. Det finns många goda exempel från andra 
kommuner där man startat förening, café, meka-aktiviteter, musik, idrott, dans 
och kamratstöd.

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att hänskjuta 
ärendet till budgetberedningen i augusti, samt att ge förvaltningen i uppdrag att 
redovisa en plan för arbete och finansiering utifrån ungdomslotsar

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
överläggning proposition på socialberedningens förslag till beslut mot 
Annelie Häggs (C) ändringsyrkanden.

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslutsunderlag 
SocB beslut 2020-05-18
Utökning av ungdomslotsar, daterad 2019-12-16
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström

Utdrag: 
Sociala sektorn
Hållbarhetsstrateg
Ekonomichef
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Ks § 168 Ansökan ur integrationspott - 
Eksjöortens ryttarförening
Dnr KLK 2020/133

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Eksjöortens Ryttarförening 32 tkr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott, 

att Eksjöortens Ryttarförening återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund Eksjöortens Ryttarförening har 2020-05-06 inkommit med ansökan 
om 32 tkr från kommunstyrelsens integrationspott.

Utredning Eksjöortens Ryttarförening ansöker om medel från kommunstyrelsens 
integrationspott för att kunna bedriva integrationsridning med nyanlända enligt 
tidigare koncept från år 2017.  

2016 och 2017 genomförde Eksjöortens Ryttarförening ridgrupper för nyanlända 
till motsvarande kostnad om 32 tkr/termin. Intresset har varit stort att delta. 

Normalt omfattar en ridgrupp 12 personer, upplägget för integrationsridning är 
att en ridgrupp består av 6 personer så att individuell hjälp på ett bra vis kan ges. 
Gruppen består av ridlärare och handledare. Handledarnas uppgift är att förklara 
de instruktioner som gäller vid ridning, skötsel, säkerhetsaspekter och stötta 
eleverna under lektionen.

Varje ridtillfälle innefattar för- och efterarbete som görs tillsammans i ridhuset. 
Där kan även vårdnadshavare vara delaktiga. Integrationsridningen möjliggör att 
nyanlända får testa en fritidsaktivitet och möjlighet att träffa andra ungdomar och 
vuxna i ridhuset.  

Integrationsridningen vänder sig till pojkar och flickor i åldern 7 – 15 år.
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Kostnader Eksjöortens Ryttarförening 

Antal ridlektioner 20 stycken

Kostnad 1600 kr/gång 

Total kostnad 32 000 kr 

Slutsats
I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. 
Eksjöortens Ryttarförening passar väl in på målgruppen och ansökan följer 
upprättande riktlinjer för integrationspotten. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall
Riktlinjer Integrationspotten
Ansökan Eksjöortens Ryttarförening

Utdrag: 
Eksjöortens Ryttarförening
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen
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Ks § 169 Detaljplan Storegårdsområdet, del av 
Storegården 1:1
Dnr KLK 2020/146

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01,

att ge tillväxt- och utvecklingsberedningen i uppdrag att inkomma med ett 
yttrande utifrån vad en etablering av bostäder på del av Storegård 1:1 skulle betyda 
för kommunens tillväxt och attraktivitet, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva planeringsförutsättningarna för övriga 
obebyggda områden inom Eksjö tätort.

Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ulla Hägg (S), 
Birgitta Johansson (S), Ingegerd Axell (S) och Elisabeth Werner (SD) 
reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning 
Området Storegården ligger i centrala Eksjö, cirka 500 meter öster om 
centrumkärnan, norr om Prästängsvägen.

Under våren 2019 inleddes detaljplanering för del av Storegården 1:1 efter att 
samhällsbyggnadsnämnden gett samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för det aktuella området.

Planförslaget innebär sammanfattningsvis att planområdets västra hälft anges som 
allmän plats, i syfte att kunna ordna vistelsemiljö samt rymma dagvattenlösningar. 
Den östra hälften, som angörs via Prästängsvägen, anges för bostadsbebyggelse 
med en exploateringsgrad motsvarande flerbostadshus. Byggrätten formuleras för 
att ge detaljplanen en flexibilitet över tid, där den slutliga bebyggelsen avgörs i ett 
markanvisningsförfarande och bygglovsprövning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-18, § 36, att godkänna förslag till 
detaljplan för del av Storegården 1:1 för granskning.

Granskningsutlåtandet har färdigställts efter avslutat granskningsskede och 
innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter samt kommentarer till 
dessa synpunkter. Det framgår om synpunkten gått att bemöta eller inte. 
Planprocessen har skett med utökat förfarande och granskningen varade mellan 
30/3 till 23/4 2020. Efter att det aktuella beslutet har tagits sänds utlåtandet, i 
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enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 24 §, ut till berörda och planförslaget 
administreras för antagande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattningsvis har det under granskningen inte inkommit synpunkter av 
sådan karaktär som gett upphov till ändringar i planhandlingarna inför beslut om 
antagande. Synpunkter/yttranden har inkommit till samhällsbyggnadssektorn från 
kommunala och statliga instanser och från ett fåtal privatpersoner. 
Privatpersonerna samt en kommunal instans anser att området inte bör planläggas 
överhuvudtaget.

Under kommunstyrelsens sammanträde framkommer att det finns behov av mer 
information om betydelsen av en etablering utifrån tillväxt och attraktivitet för 
kommunen och även vilka planeringsförutsättningar som finns i befintliga samt 
tilltänkta områden för bostadsbebyggelse. 

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Lennart Gustavsson (S) och Elisabeth Werner (SD) avslag på 
samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut.

Annelie Hägg (C) yrkar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-09-01. Att ge tillväxt- och utvecklingsberedningen i uppdrag 
att inkomma med ett yttrande utifrån vad en etablering av bostäder på del av 
Storegård 1:1 skulle betyda för kommunens tillväxt och attraktivitet, samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva planeringsförutsättningarna för övriga 
obebyggda områden inom Eksjö tätort.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelies Häggs (C) ändringssyrkande mot 
Sebastian Hörlins (S) yrkande på avslag.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst för Annelie Häggs (C) ändringssyrkande
Nej-röst för Sebastian Hörlins (S) yrkande på avslag

Vid omröstning avges sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar således enligt ändringsyrkandet
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Beslutsunderlag 
SbBs beslut 2020-05-20
Tjänsteskrivelse från Johan Mood
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta - antagande
Granskningsutlåtande med bilagor 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Ks § 170 Markanvisning Bykvarn 1:1, Västra 
Nannylund
Dnr KLK 2020/155

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal.

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Bykvarn 1:1 ligger inom området Nannylund i Eksjö. En exploatör 
har meddelat att denne önskar etablera ett handelscentrum i området.

Markanvisningsavtalet är framtaget med syftet att den aktuella exploatören avser 
etablera ett handelscentrum på Västra Nannylund i Eksjö på del av fastigheten 
Bykvarn 1:1. Området är planlagt för detaljhandel, verksamheter och kontor enligt 
detaljplan som fastställdes 2018 (detaljplan 202).

Exploateringen avser en etappvis etablering av handelslokaler inom området. 
Etapp ett med två butiker med inriktning mot handel i form av byggvaror och 
lågpris. Etapp två med dagligvaruhandel och en tredje etapp för området är att 
fortsätta utvecklingen av området med främst skrymmande handelslokaler 
och/eller verksamheter. Etapp ett avses att vara färdigställt i maj 2021.

Markanvisningsavtalet innebär att kommunen förbinder sig att under 
avtalsperioden inte försälja området till någon annan och exploatören har 
möjlighet att projektera och sluta avtal med berörda verksamheter för att 
säkerställa genomförande. Därefter kommer överlåtelse ske som beslutas av Eksjö 
Kommunfullmäktige om intentionerna i markanvisningsavtalet är uppfyllda.

Beslutsunderlag 
Beslut ScB 2020-05-20
Tjänsteskrivelse, 2020-05-17
Förslag till markanvisningsavtal

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Ks § 171 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1
Dnr KLK 2020/142

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättad konsekvensanalys för klinten.

Ärendebeskrivning 
Genomgång av kommunens byggnader i Klinten samt historik och bakgrund till 
hur anläggningen som helhet används och förvaltas idag samt analyser av 
alternativa scenarion för framtiden.

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

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

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

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

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

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

2008-01-01 övertog Försjöns Fritid AB hyreskontraktet för Klinten och drev den 
på motsvarande sätt fram till 2016-02-16 
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Därefter har det varit kommunal verksamhet på Klinten, under två år hyrdes 
anläggningen av Sociala sektorn - beroendeenheten och idag hyrs den av Tillväxt- 
och utvecklingsektorn som bedriver verksamheten och i andra hand hyr ut 
anläggningen för evenemang av olika slag.

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

Anläggningen står outnyttjad större delen av året med undantag av ovan beskrivna 
aktiviteter under sommarmånaderna, i huvudsak juni-augusti. 2018 beslutade 
Kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att fastighetsbilda 
vissa av kommunens byggnader, däribland Klinten, se ledningsutskottets beslut 
2018-10-16 Lu § 173 och 2018-12-11 Lu § 214.

2019 skickade samhällsbyggnadssektorn in ansökan om avstyckning för att skilja 
byggnaderna med tillhörande tomtmark från kommunens naturreservat så att de 
olika delarna var för sig bildar separata fristående fastigheter. Fastighetsbildningen 
har inte börjat handläggas av Lantmäteriet ännu men bedöms vara slutförd under 
2020. De nya fastighetsgränserna avses bli utformade enligt kartskiss i 
tjänsteskrivelsen, nya fastighetsgränser redovisas med röd färg runt 
byggnadsbeståndet.

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

Framtidsscenarion och konsekvensanalys

Kommunen fortsätter äga och förvalta anläggningen:

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

Om kommunen avyttrar anläggningen:

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

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

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

Övrigt

Generellt gäller att i de fall det kan komma att bli aktuellt med avyttring är det av 
yttersta vikt att fastighetsbildning kan ske på ett sådant sätt att allmänhetens 
tillträde påverkas minimalt för området. Byggnaderna i sig kan även ha 
förväntningar från allmänheten att vara tillgängliga på ett eller annat sätt. Det kan 
ha att göra med historiska kopplingar eller tidigare och nuvarande kommunalt 
engagemang. Dessa aspekter måste dock vägas mot de faktiska ekonomiska och 
personella resurser kommunen har att röra sig med i ett helhetsperspektiv vad 
gäller förvaltandet av de kommunala byggnader som hanteras av 
Samhällsbyggnadssektorn.
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Nuvarande bemanning och arbetssätt förutsätter generellt ett ömsesidigt utbyte av 
tjänster mellan hyresgäst och hyresvärd vilket sker med huvuddelen av 
hyresgästerna. Bemanning och rutiner är i huvudsak mycket begränsade för att 
uppfylla verksamheters krav på service. 

Ledningsutskottet beslutade 2020-05-19 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
dagens sammanträde komplettera underlaget med en ekonomisk redovisning för 
2019, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om kommunen har behov 
utav fastigheten för den egna verksamheten. Se komplettering nedan.

Ekonomisk redovisning
Kommunens kostnad för att äga och förvalta Klinten har sett till den senaste 10-
årsperioden legat på en nettokostnad om ca 250-300 tkr i snitt per år. Dock med 
ganska stora variationer från år till år beroende på i vilken grad anläggningen 
nyttjas och i vilken grad den hyrs ut. Utöver det läggs det varierande mycket 
arbetstid, som inte är inräknat i kostnaden ovan, för kommunens personal vilket 
har en direkt koppling till hur mycket verksamhet som bedrivs och vad för 
eventuella problem som uppstår. Emellanåt erfordras större arbetsinsatser. En 
ungefärlig uppskattning är att kommunens personal lägger minst 120 timmar 
effektiv arbetstid per år (3 arbetsveckor) när allting fungerar som normalt och 
inget oförutsett inträffar med anläggningen. Ett år med oförutsedda händelser 
med 2019 som exempel uppskattas att ca 240 arbetstimmar har lades ned totalt 
samt att övriga kostnader för drift, reparationer och underhåll uppgick till ca 320 
tkr.

Bedömning av behov av anläggningen
Det bedrivs inte kommunal verksamhet på anläggningen i dagsläget. Något 
identifierat behov att bedriva kommunal verksamhet på anläggningen bedöms inte 
heller föreligga. 

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

Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska resurser 
läggas i form av investeringar och personal på att anläggningen faktiskt nyttjas i 
betydligt högre grad. 

En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen 
som helhet och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer 
energi på kärnverksamhet.
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Mät-och exploateringschef
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Ks § 172 Riktlinjer specialkost och anpassade 
måltider för förskola och skola
Dnr KLK 2020/154

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att reviderade ”Riktlinjer för specialkost och anpassade måltider i förskola och 
skola” gäller från och med 2020-06-15.

Ärendebeskrivning 
Kost & Näring, en branschförening inom offentliga måltider, har tagit fram en 
nationell rekommendation för specialkost och anpassade måltider inom förskola 
och skola. En nationell riktlinje har efterfrågats i branschen under lång tid för att 
få en tydlig definition av begreppet specialkost och riktlinjer för hur verksamheten 
ska hantera de olika behoven och önskemålen. 

De primära målen med rekommendationerna är att skapa förutsättningar för 
nationellt likvärdig praxis på området men även att skapa samsyn i vad som är en 
rimlig balans i avvägningen mellan individens behov och önskemål, kontra rimlig 
fördelning av skattemedel. Rekommendationerna ska ses som vägledning vid 
verksamhetsplanering och som grund för dialog mellan matgäster, 
vårdnadshavare, rektorer, pedagogisk personal, elevhälsa och politiska företrädare. 

I de nya rekommendationerna delas mat- och måltidsavvikelser in i två 
huvudgrupper: specialkost och anpassade måltider. Det ger en tydligare struktur 
och kategorisering av de skäl som ligger till grund för behoven av olika avvikelser. 

 Specialkost, kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd. 
 Anpassade måltider, avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie 

måltidssituationen som utgår från rätten till anpassningar som anses 
nödvändiga för att barnet/eleven ska klara sin vistelse i förskolan eller sin 
studiegång i skolan. 

För att anpassa riktlinjerna till de nationella rekommendationerna, så långt det är 
möjligt, har formuleringar setts över och innehållet uppdaterats. Arbetet med att 
anpassa Eksjö kommuns måltidsverksamhet i förskola och skola till att följa 
rekommendationerna kommer att ske stegvis utifrån tillgängliga resurser.

Beslutsunderlag 
BUBs beslut 2020-05-26
Tjänsteskrivelse, måltidschef, 2020-05-15
Riktlinjer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola
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Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Måltidschef, barn- och utbildningssektorn
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Ks § 173 Förskolan Trädgårdsstaden
Dnr KLK 2020/148

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fortsätta projekteringen av en förskola i Trädgårdsstaden utifrån 
Arkitekthusets ritningar, med en total investeringskostnad på max xX mnkr, 
exklusive kostnader för utemiljö utifrån redovisat underlag, samt nedlagda 
projekteringskostnader till och med förfrågningsunderlag.

Ärendebeskrivning 
Projekteringsarbetet för en förskola i Trädgårdsstaden är färdigställt. Två förslag 
till byggnation finns, Arkitekthusets förslag och Flexators förslag, Pilabo. 
Vid jämförelse mellan de båda förslagen framkommer att i båda alternativen finns 
de funktioner som krävs för att bedriva en förskola. Skillnaden i ytstorlek medför 
att Arkitekthusets förslag kräver mindre samordning för utnyttjande av lokaler, 
ger större avskildhet vid behov samt bättre uppfyller personalens behov av 
arbetsplatser och utrymmen för planering och utvecklingsarbete. 
Arkitekthusets förslag har som utgångspunkt lokalbehovet som finns i Eksjö 
kommuns förskoleverksamhet och byggnaden är utformad för att passa väl in i 
miljön i Trädgårdsstaden. 
Flexators förslag är utarbetat utifrån ett generellt funktionsprogram och utgör en 
standardiserad byggnad. Förskoleverksamheten behöver därför till viss del 
anpassas till lokalernas utformning. 

Projekteringsarbetet av den nya förskolan i Trädgårdsstaden har pågått sedan 
hösten 2018. Med en projektgrupp, bestående av personal från barn- och 
utbildningssektorn, (rektor för förskolan, utvecklingsledare) och Eksjö 
kommunfastigheter AB (projektchef). Projektgruppen har studerat andra 
kommuners funktionsprogram och därefter tagit fram ett förenklat 
funktionsprogram för en förskola utifrån förskoleverksamheten i Eksjö kommuns 
behov.

Arkitekthuset i Jönköping arbetade fram en detaljritning. Detaljförslaget 
presenterades 2019-08-29 i samband med budgetberedningen. Den beräknade 
totalkostnaden landade på 48 mnkr med en hyreskostnad på 3,65 mnkr per år.
I samband med budgetprocessen inför budget 2021–2022 fick Eksjö 
Kommunfastigheter AB och barn- och utbildningssektorn i uppdrag att reducera 
kostnaderna för den nya förskolan. 
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Under hösten 2019 och vintern 2020 har kontinuerligt samråd skett med 
kommunstyrelsens presidium och lägesinformation har givits vid barn- och 
utbildningsberedningens sammanträden.

I mars 2020 upphandlade Statens kommuner och regioner, (SKR) 
färdigprojekterade förskolelokaler från olika husleverantörer. Upphandlingen 
omfattade fem olika förslag som storleksmässigt kunde jämställas med 
Arkitekthusets. Projektgruppen har, på uppdrag av kommunstyrelsens presidium, 
studerat de fem upphandlade koncepten och förtydligat skillnaderna. Efter att 
förslagen granskats, blev bedömningen att Flexators alternativ förskolan Pilabo är 
mest jämförbart med Eksjö kommuns behov av en förskola i Trädgårdsstaden.

Vid barn- och utbildningsberedningen sammanträde 2020-05-20 presenterades en 
jämförande studie (Utredning i tjänsteskrivelsen) av de två ritningsförslagen, 
Arkitekthusets och Flexators, utifrån målsättningen att lokalerna ska vara väl 
anpassade för framtidens förskoleverksamhet med utgångspunkt i den nya 
läroplanen för förskolan. 
Barn- och utbildningsberedningen beslutade att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen med kompletteringar enligt protokollets ärendebeskrivning. 
(Utredning 2, komplettering i tjänsteskrivelsen).

Redovisade investeringskostnader för Arkitekthuset beräknas till 43 mnkr och 
Pilabo 31 mnkr.

Preliminär hyreskostnad är beräknad till 
Arkitekthuset - 2,65 mnkr per år 
Flexator Pilabo – 2,0 mnkr per år, exklusive renseri och utesov 

Utemiljö ingår utifrån investering i båda redovisade förslagen till en kostnad 
av 4,0 mnkr. 

Under kommunstyrelsens överläggningar framkommer vikten av att än mer hålla 
ned investeringskostnaderna då dessa genom hyresökningar belastar verksamheten 
inom barn- och utbildning hårt. Investering i utemiljön samt 
projekteringskostnader till och med förfrågningsunderlag ingår inte i 
kommunstyrelsens beslut. 

Den totala investeringskostnaden för förskolan är sekretessbelagt på grund av 
kommande upphandling. Sekretessen släpps efter att upphandlingen är slutförd.   
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Yrkande

Annelie Hägg (C) yrkar på att fortsätta projekteringen av en förskola i 
Trädgårdsstaden utifrån Arkitekthusets ritningar, med en total investeringskostnad 
på max xX mnkr, exklusive kostnader för utemiljö utifrån redovisat underlag, 
samt nedlagda projekteringskostnader till och med förfrågningsunderlag.

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Förskolan Trädgårdsstaden 2020-05-29 
Beslut BUB 2020-05-20

Utdrag: 
Barn- och utbildningsberedningen
Projektchef EBO/EKFAB
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Ks § 174 Hissa regnbågsflaggan i Eksjö kommun - 
motion
Dnr KLK 2019/329

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och Elisabeth Werner (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Petersson (MP) 
föreslås att regnbågsflaggan ska hissas i Eksjö kommun. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
- att revidera riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att 
  regnbågsflaggan hissas under en vecka om året, 
- att förvaltningen införskaffar erforderligt antal regnbågsflaggor så att 
  flaggning enligt reglementet kan ske på anvisade platser.

Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare sagt en 
vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar solidaritet med 
HBTQ-rörelsen. 

En undersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) gjorde 2010 visade bland annat att unga HBTQ-personer 
generellt har lägre självkänsla och har i större utsträckning självmordstankar än 
andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16-29 år uppgav 
att de hade försökt att begå självmord Jämfört med 8 procent av heterosexuella 
kvinnor i samma ålder. När det kommer till transpersoner har 50 procent övervägt 
att ta sitt liv.

Enligt samma undersökning upplever många unga HBTQ-personer att de blir 
diskriminerade och kränkta i samhället, av bland annat skola, vård och socialtjänst. 
Bland de homosexuella och bisexuella var det 65 procent av kvinnorna och 48 
procent av männen som de senaste tre månaderna hade blivit bemötta på ett 
kränkande sätt. 
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Att unga HBTQ-personer har lågt förtroende för samhällets institutioner kan leda 
till att de undviker att ta kontakt med dessa, även om de behöver samhällets hjälp
Det är, enligt motionärerna, dags att införa en lokal flaggdag, eller rättare sagt en 
vecka - den vecka där kommunen hissar regnbågsflaggan och visar solidaritet med 
HBTQ-rörelsen.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. En symbolisk viktig men ganska 
enkel handling som kommun skulle kunna göra för att uttrycka stöd och 
solidaritet till HBTQ-rörelsen är att hissa regnbågsflaggan under en vecka per år. 
Motionärerna menar att det dessutom går hand i hand med kommunens vision 
"Alla är vi Eksjö kommun" samt kommunprogrammets effektmål kring 
livskvalité.

I motionen föreslås att flaggning bör samordnas med Kärleksveckan som 
anordnas i Eksjö, alternativt om Kärleksveckan inte arrangeras ett år, ett annat 
regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet med, HBTQ-
rörelsen. Under kärleksveckan 2019 valde bland annat Polismyndigheten och 
Region Jönköpings län att hissa regnbågsflaggan och nu bör det vara dags även 
för kommunen att ta efter, precis som många andra kommuner i landet som redan 
hissar regnbågsflaggan.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter, RFSL, beskriver begreppet HBTQ och dess tillkomst; 
HBTQ, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter.
H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär 
i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. 
Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik 
men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.
Regnbågsflaggan är en mångfärgad flagga bestående av regnbågens färger. Vilka 
färger som används skiljer sig åt mellan olika versioner, men inkluderar ofta rött, 
orange, gult, grönt, blått och violett. Flaggan står för stolthet och mångfald, 
homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt för medmänniskor och 
tolerans. 
Studieförbundet NBV tog initiativ till att tillsammans med föreningarna 
Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra föreningar och samhällsaktörer, anordna en 
”Kärleksvecka” i samband med Eksjö Stadsfest i augusti 2019. 
Under veckan anordnades föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, 
normkritik och jämställdhet.  Evenemanget genomsyrades av hållbarhet, 
jämställdhet, ungas delaktighet och mångfald.

I samband med Kärleksveckan arrangerade Eksjö kommun i samarbete med 
NBV, Eksjö Tillsammans och Region Jönköpings län en utbildningsinsats, HBTQ 
– föreställningen ”Komma ut”, 

Utbildningsinsatsen gentemot kommunens chefer var ett led i det strategiska 
arbetet med Agenda 2030, vår vision "Alla är vi Eksjö kommun" och 
kulturhandboken. Eksjö kommun fick ett statsbidrag om 30 tkr från 
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Socialstyrelsen för att öka kunskap om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation.
Enligt riktlinjer för flaggning Eksjö kommun finns tio officiella flaggstänger i 
kommunen samt ett antal flaggor vid kommunala verksamheter. Att köpa in tio 
regnbågsflaggor skulle innebära en kostnad på cirka 10 tkr. Att hissa 
regnbågsflaggan går i linje med Eksjö kommuns vision och kommunprogrammet, 
och är ett sätt för Eksjö kommun att visa allas lika värde samt solidaritet med 
HBTQ-rörelsen. 
Eksjö kommun har fyra lokala beslutade flaggdagar 
- 8 mars Internationella kvinnodagen
- 9 maj Europadagen
- maj vart femte år - val till Europaparlamentet
- 29 maj Veterandagen

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 § 80 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för förtydligande av vad motionärerna eftersträvar i sin första 
att-sats.

Motionens första att-sats lyder: ”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera riktlinjerna för flaggning i Eksjö kommun på så vis att 
regnbågsflaggan hissas under en vecka om året”. 

Med detta menar undertecknade motionärer att det i kommunens riktlinjer för 
flaggning ska skrivas in att regnbågsflaggan ska hissas av Eksjö kommun under en 
vecka om året. 

Exakt hur det skrivs in i riktlinjerna är slutligen en fråga för kommunstyrelsen att 
besluta om men troligen skulle detta, om motionen blir bifallen, innebära att 
flaggningen skrivs in i tabell 2, ”Lokalt beslutade flaggdagar”. I så fall skulle 
flaggningen i fråga ske på de kommunala officiella flaggstänger som finns 
föreskrivna i riktlinjer för flaggning. 

Vidare nämner motionen att flaggning bör ske i samband med ett lokalt, regionalt 
eller nationellt evenemang ”som visar stöd för, och solidaritet med, HBTQ-
rörelsen”.

Under dagens sammanträde framföres förslag på komplettering utav riktlinjer 
enligt nedan.
 
Med övrig flaggning avses flaggning utöver det som definieras ovan. 
Exempel på sådant kan vara breda allmänna intresseföreningar eller stora 
allmänna opinionsyttringar dock ej politiska eller religiösa.

Övrig flaggning under 1 dag vid stadshuset sker när kommundirektören så 
beslutar. Kommunstyrelsens ordförande kan överpröva beslutet. 
Övrig flaggning under 2 eller fler dagar vid ”Kommunala officiella flaggstänger” 
beslutar kommunstyrelsens ordförande om både då det gäller antalet dagar och 
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vilka av de ”Kommunala officiella flaggstänger” som tas i anspråk. 
kommunstyrelsen kan överpröva beslutet.

Exempel på övriga flaggor kan var Tattoo, Scouterna, HBTQ, Musikfester, 
Motortävlingar, Idrott, Kultur, Miljö och liknande. 

Samt att flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan 
flaggning inklusive allmän flaggdag. Gäller flaggstängerna vid stadshuset och vid 
den avlidnes arbetsplats.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) på att 
komplettera riktlinjerna för flaggning enligt i ärendebeskrivningen redovisat 
förslag.

Sebastian Hörlin (S) och Annelie Hägg (C) yrkar bifall till ledningsutskottets 
förslag till beslut.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Markus Kyllenbecks (M) ändringssyrkande mot 
ledningsutskottets förslag till beslut

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns:
Ja-röst för Ledningsutskottets förslag
Nej-röst för Markus Kyllenbecks yrkande 

Vid omröstning avges sju (7) ja-röster, fem (5) nej-röster, och en (1) röst avstod 

Kommunstyrelsen beslutar således enligt ledningsutskottets förslag till beslut
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Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-05-19
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23
Skrivelse från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-29, 2020-03-31
Ledningsutskottets beslut 2020-03-17
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Tord du Rietz 
Motion från Sebastian Hörlin (S), Johan Ragnarsson (V) och Lea Pettersson (MP)
Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 175 Syn- och hörselinstruktör - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/4

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att besluta att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Eksjö Kommun att återinföra syn- och 
hörselinstruktör 2020-01-06. Enligt medborgarförslaget bör varje kommun ha 
särskild utbildad personal som kan ge stöd till personer med hörselnedsättning 
och/eller synnedsättning. För kommunen skulle detta innebära flera fördelar 
genom minskat service- och hjälpbehov och bättre folkhälsa genom aktiva 
medborgare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Slutsats
Sociala sektorn har inte avsatt budget för en tjänst som syn-och hörselinstruktör. 
Dessutom är audionommottagningar och syncentraler som finns i Jönköpings län 
specialiserade inom området. De förskriver hjälpmedel och gör en 
helhetsbedömning som avgör vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken 
träning som kan behövas för den enskilda individen.

Förslagsställaren har kontaktats och är informerad om förslaget. 

Beslutsunderlag 
Beslut SocB 2020-05-18
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström
Beslut Ks 2020-03-03
Medborgarförslag från Kenneth Jägsander

Utdrag: 
Kenneth Jägsander
Kommunstyrelsen
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Ks § 176 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/139

Beslut 
Kommunstyrelsen beslut

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnaden för utköp till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-16.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige beslut

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren framför önskemål om att de elever som vill ska kunna få köpa 
loss sin skol-iPad för en viss summa när de slutar årskurs 9.

Utredning

De iPads (lärplattor) som används i skolan innehåller bland annat personuppgifter 
som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste skyddas. Därför krävs 
omfattande åtgärder för att möjliggöra ett eventuellt utköp. En vanlig 
fabriksåterställning är inte tillräcklig utan radering på högre nivå krävs. 
Kommunen hanterar detta normalt sett genom en extern part som säkerställer 
radering på rätt nivå och dessutom köper tillbaka utrustningen mot ersättning. 
Om kommunen väljer att förändra aktuell hantering till ett sätt där eleven får 
möjlighet att köpa ut enheten utan att kostnaden ska öka för kommunen, kommer 
kostnaden för varje enhet bli oskäligt hög för eleven. 

Åtgärder som krävs för att möjliggöra utköp av iPads innebär kostnader för 
sektorn i form av:

 Manuell borttagning ur Apples hanteringssystem (”ASM”)
 Administration och skickande till extern part för säker radering och 

återställning till grundutförande och säkerhetsåterställning mot extra 
kostnad.

 Administration kring utköp
 Utebliven intäkt från nuvarande extern part som återköper enheter

Vi ser även en utmaning i att låta elever köpa loss iPads utifrån 
likvärdighetsperspektiv, då iPads numera leasas, och då måste återlämnas till 
leverantör vid utgång av leasing, vilket skulle innebära att utköp inte är möjligt 
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enligt samma villkor under kommande år. En annan utmaning vid försäljning av 
begagnade iPads är ansvar och garanti.

Sammantaget är bedömningen att kostnaden för att köpa ut en iPad inte blir 
aktuellt eftersom det blir oskäligt högt pris för en tre till fyra år gammal iPad.

Yrkande

Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Markus Kyllenbeck (M) att ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnaden för utköp till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-16.

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

Varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag 
BUBs beslut 2020-05-20
Tjänsteskrivelse från B-O Södergren och Isac Lundgren

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningssektorn
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Ks § 177 Hantering av skräp i naturen - 
medborgarförslag
Dnr KLK 2020/12

Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03, § 56, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-06-16.

Förslagsställaren framför att det ligger mycket skräp i naturen, som plast, glas, 
kartonger med mera, speciellt längs bilvägar och gångvägar. Detta är inte förenligt 
med den kunskap vi har om nedskräpning i naturen och kommunen verkar inte ha 
resurser att ta hand om detta problem. Förslaget är att de människor som bor i vår 
kommun och inte kan försörja sig själva med ett arbete och då får 
försörjningsstöd från kommunen, borde kunna göra en stor insats här. Det krävs 
inga större språkkunskaper. Alla människor i arbetsför ålder utan större kroppsliga 
hinder borde kunna utföra detta. Ingen mår ju bra av att inte ha något arbete att 
gå till, känna gemenskap och få uträtta något värdefullt.

Utredning
Förslagsställaren sätter fingret på ett groende bekymmer i vår miljö. Nedskräpning 
bidrar årligen till stora samhälleliga kostnader för såväl ekonomi som miljö och 
attraktivitet. 

Inom Eksjö kommun arbetar avdelningen för Hälsa, integration och arbete för att 
ge personer utan arbete en meningsfull sysselsättning. I samarbete med gata- och 
parkavdelningen på Eksjö Energi AB genomförs städinsatser kontinuerligt. Detta 
samarbete varierar i omfattning utifrån vilka personer som är lämpliga för olika 
insatser. För städuppdrag i vår fysiska miljö krävs handledare och i vissa fall 
utbildning. Under 2020 har olika personer varit delaktiga i städinsatserna och det 
handlar om tre till fyra personer som kontinuerligt utför uppdrag. En städpatrull 
plockar skräp näst intill varje vardag i Eksjö centrum samt cirka en dag i veckan i 
kommunens övriga tätorter. 

Samarbete sker även med föreningar även om denna typ av samarbete har minskat 
med åren i takt med att säkerhetsbestämmelser har ökat. Eksjö kommun erbjuder 
stöd med utbildningar till föreningar vid intresse.
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I fåtal fall har privata städinitiativ tagits vilket varit mycket positivt. I de fall har 
Eksjö Energi AB varit behjälplig med material och upphämtning av skräpet som 
samlas in.

Eksjö kommun är medlem i Håll Sverige rent. De senaste åren har flertalet skolor 
och förskolor engagerat sig i en ”skräpplockardag” och utöver det arbetat med 
kunskapshöjande information och utbildning för eleverna. Under 2019 deltog 13 
olika enheter och engagerade 1062 personer i aktiviteterna.

De miljöer som skräpas ner mest är stadsmiljöer och därefter utmed vägar. Eksjö 
kommun har här störst möjlighet att arbeta med stadsmiljöerna. Under de senaste 
åren har åtgärder i form av fler och ”fågelsäkrade” papperskorgar genomförts 
samt att uppmaningar kring problematiken med åtgärdsförslag till kommunens 
uteserveringar har utförts. Utmed det statliga vägnätet är Trafikverket huvudman 
har därmed ansvaret för skräpplockning. Givetvis är detta en lika viktig del av vår 
närmiljö och kommunen för kontinuerlig dialog med Trafikverket för att 
uppmana om de mest problematiska platserna.

Sammantaget krävs fler insatser och i grunden ett förändrat beteende hos oss som 
konsumerar skräp. Eksjö kommun behöver fortsätta arbeta med alla dimensioner 
kring nedskräpning. Dock ses ingen möjlighet att tvinga ut arbetslösa i denna typ 
av arbete. 

Med hänvisning till ovanstående beskrivning om vilka insatser som görs föreslås 
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat då pågående arbeten 
som kommunenen utför ligger i linje med förslagsställarens intentioner.

Beslutsunderlag 
SbBs beslut 2020-05-20
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Medborgarförslag, 2020-01-12
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Ks § 178 Upprustning av allmänhetens 
parkeringsplats - Movänta camping, 
medborgarförslag - fördelning
Dnr KLK 2020/73

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2020-10-22.

Ärendebeskrivning 
Lars-Evert Björck framför i medborgarförslag 2020-03-09 att allmänhetens 
parkeringsplats vid Movänta Camping är ogästvänlig och förvirrande. 
Förslagsställaren förstår att nuvarande grusyta asfalteras och att parkeringsplatser 
märks ut. 

Beslutsunderlag 
Beslut Kf 2020-04-23
Medborgarförslag från L-E Björck 2020-03-09

Utdrag: 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 179 Val av ersättare i ledningsutskottet efter 
Ingegerd Axell (S)
Dnr KLK 2020/151

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ny ersättare i ledningsutskottet för Ingegerd Axell (S) utse Rozita Hedqvist 
(S) från och med 2020-06-02 till och med 2022-12-31.

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag från Ingegerd Axell

Utdrag: 
Den valde

73



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ks § 180 Anmälningsärenden

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att redovisade ärenden är anmälda.

Ärendebeskrivning 
BUS Samverkansprotokoll grundskola 2020-04-23
Riskbedömning grundskolan 2020-05-05
Faktura JoRo-BUSS 2020-03-31
Redovisning till kommunstyrelsen 2020-05-13
BUS Protokoll samverkan 2020-05-14

-----
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Ks § 181 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-05-19 samt att beslut 
fattade med stöd av delegation anmäls.

Ärendebeskrivning 
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-05-19, samt att beslut fattade 
med stöd av delegation redovisas.
-----
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Ks § 182 Nämnd- berednings- och Eksjö 
Stadshusprotokoll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndernas och beredningarnas protokoll är anmälda.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2020-05-20 
Samhällsberedningens protokoll 2020-05-20 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-20
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-05-20
Socialnämndens protokoll 2020-05-18
Socialberedningens protokoll 2020-05-18, samt 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-05-20 redovisas.

-----
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