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2021-11-30 

Sammanträde med  Kommunstyrelsen 

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

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Annelie Hägg (C), ordförande 
Sebastian Hörlin (S)  
Markus Kyllenbeck (M)  
Lennart Gustavsson (S)  
Maria Havskog (C) § 382-389, 392-393, 396, 399, 404-407
Ulf Björlingson (M)  
Ingegerd Axell (S)  
Bo Ljung (KD) § 382-389, 392-393, 396,399, 404-406
Christer Ljung (L)  
Birgitta Johanson (S)    

Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare Stellan Johnsson (C) 
Jan Ekelund (S) tjänstgörande ersättare för Rozita Hedqvist (S)  
Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) § 
390-391, 394-395, 397-398, 400-402, 403, 408-427
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för) Bo Ljung (KD) § 402
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Bo Ljung (KD) § § 390-391, 394-
395, 397-398, 400-401, 403, 408-427

Johan Ragnarsson (V)  
Lea Petersson (MP) § 382-389,392-393,396,399,402,404-407 
Annelie Sjöberg (M) § 382-389, 392-393, 396,399, 404-407 

Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 383 
Anna Estetvik, förste socialsekreterare § 405 
Jill Ekdahl, enhetschef § 404  
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 385-386, 406 
Catharina Tingvall, kanslichef § , deltar digitalt § 385-386 
Magnus Thulin, säkerhetssamordnare § 392-393 
Kim Olsson, d-strateg § 396 
Carina Andersson, funktionschef § 407 
Patrik Hedström, socialchef § 404-407 
Thomas Hanzèn, kulturchef § 402 
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John Petersson, vd Eksjö Energi AB § deltar digitalt § 399 
Stefan Strömberg, renhållningschef § deltar digitalt § 399

Ingegerd Axell  

Stadshuset 2021-12-07 kl. 12:00 Paragrafer 382-427 
och tid 

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

Helena Lundborg 

Ordförande   …………………………………………… 
Annelie Hägg 
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Ingegerd Axell 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 382 Godkännande av föredragningslistan   

§ 383 Budgetuppföljning per 2021-10-31 - förvaltningen 2021/29  

§ 384 Direktupphandling 2021 - kvartalsredovisning tre - Förvaltningen 2021/142  

§ 385 Koncernövergripande omvärldsanalys 2021/277  

§ 386 Verksamhetsplan och internbudget 2022 - förvaltningen 2021/278  

§ 387 Höglandsförbundet - delårsrapport 2021 med granskningsrapport 2021/297  

§ 388 Höglandets samordningsförbund verksamhetsplan 2022 budget 
2022 - 2024 - information 

2021/298  

§ 389 Eksjö kommuns riktlinje för avyttring och försäljning lös egendom 2021/284  

§ 390 Eksjö kommuns riktlinje för suicidprevention 2021/285  

§ 391 Riktlinje för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
i Eksjö kommun 

2021/296  

§ 392 Revidering av handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot 
olyckor LSO 

2021/258  

§ 393 Utvecklad krishanteringsförmåga och uthållighet - delrapport 2021/83  

§ 394 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten utförda av räddningstjänsten 
2022 

2021/281  

§ 395 Uppräkning av taxor tillsyn och tillstånd 2022 2021/282  

§ 396 Kartläggning av IT-programvara inom förvaltningen 2021/283  

§ 397 Bildande av naturreservat Alversjöskogen i Eksjö kommun 2021/317  

§ 398 Hyreskontrakt Kaffestugan i Järnvägsparken 2021/280  

§ 399 Föreskrifter om avfallshantering 2021/303  

§ 400 Förändrad ledningsorganisation – tillväxt- och utvecklingssektorn 2021/306  

§ 401 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - uppföljning på 
identifierade utvecklingsområden och rekommendationer 

2020/210  

§ 402 Handlingsplan Eksjö Museum och Tourist Center 2021/301  

§ 403 Simhall för personer med särskilda behov - utredning 2021/246  
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§ 404 Individ och familjeomsorgen-utredningsuppdrag Åtgärder som 
erbjuds och/eller krävas av personer med försörjningsstöd 

2021/308  

§ 405 Individ och familjeomsorgens utredningsuppdrag – Riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 2022 samt redovisning av överklaganden 

2021/309  

§ 406 Individ och familjeomsorgens utredningsuppdrag -  organisation 
och personalstyrka, försörjningsstöd 

2021/310  

§ 407 Individ och familjeomsorgen – utredningsuppdrag Måluppfyllelse 
för minskat försörjningsstöd och ökad sysselsättning 

2021/311  

§ 408 Prestationsbaserat statsbidrag - Sociala sektorn 2021/313  

§ 409 Förändringar av restaurangen på Solgården 2021/314  

§ 410 Förbättra personalkontinuiteten inom vård och omsorg - 
redovisning utredningsuppdrag 

2021/315  

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

§ 412 Donationsfonder 2021, Kontraktsprostens Nils Johan Sjöstedts 2021/307  

§ 413 Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen  Grenadjärgatan 
med flera - motion 

2021/178  

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

2020/238  

§ 415 Lokalproducerat kött till skolor och äldreomsorg - 
medborgarförslag 

2021/170  

§ 416 Förbättra skolmaten i Eksjö kommun - medborgarförslag 2021/256  

§ 417 Bygg en cykelbana, så kallad Pumptrack,i Höreda by - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/251  

§ 418 Varmvattenbassäng - medborgarförslag - fördelning 2021/255  

§ 419 Gör gång- och cykelväg av banvallen mellan Eksjö - Skurugata - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/271  

§ 420 Gratis mensskydd på alla skolor - medborgarförslag - fördelning 2021/274  

§ 421 Beteshagar i Sjöängen - medborgarförslag - fördelning 2021/286  

§ 422 Överklagande gällande beslut om kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2020/328  

§ 423 Anmälningsärenden   

§ 424 Beslut om anvisningar 2022 för Jönköping läns kommuner 2021/275  

§ 425 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 426 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 427 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

 
 
 

 
  

Ks § 382 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer:  
Bildande av naturreservat Alversjöskogen i Eksjö kommun 
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Ks § 383 Budgetuppföljning per 2021-10-31 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Jämfört med föregående prognos innebär prognosen efter oktober ett förbättrat 
resultat med 1,1 mnkr, förbättringen ligger i positivare prognoser för sektorerna.  

Årets resultat prognostiseras bli positivt, 46,4 mnkr (motsvarar 3,8 procent av 
skatter och bidrag). Det är 15,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 31,4 
mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag).  

Sektorerna har till och med oktober förbrukat 949,7 mnkr (85 procent) av 
budgetanslaget på 1 119,1 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 21,8 mnkr. Jämfört med septemberprognosen är det en 
förbättring med 2,3 mnkr. 

Politiken och överförmyndarnämnden redovisar båda varsin oförändrat positiv 
avvikelse med 0,1 mnkr. 

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

Kommunledningskontoret prognostiserar en oförändrat positiv avvikelse med 1,5 
mnkr (2,4 procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster.  

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

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr (-0,1 
procent av budgeten), gymnasieskolans och grundsärskolans har negativa 
avvikelser men vägs delvis upp av övriga verksamheters positiva avvikelser. 
Jämfört med septemberprognosen är det en förbättring med 2,3 mnkr.  

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 25,6 mnkr (-5,5 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 0,6 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade för externa 
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placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar och 
ekonomiskt bistånd.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar ingen avvikelse mot budget, vilket 
är oförändrat mot förra månaden.  

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

Prognosen för outlagda anslag för personal är ett överskott på 5,3 mnkr, samtliga 
delar i löneöversynen är genomförda. 

Prognosen för pensioner är negativ, 1,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,1 
mnkr mot föregående månad. 

Skatteintäkter generella statsbidrag och utjämningsbidrag prognostiseras netto 
avvika positivt mot budget med 34,1 mnkr, vilket är oförändrat mot föregående 
månad.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 26,8 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021. 
Förbättringen mot föregående månad är 4,9 mnkr.  

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

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

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

fastighetsavgift 

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

Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med oktober har 33,5 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 51,4 mnkr, vilket är 15,2 mnkr lägre än budget. Jämfört med 
föregående månad är prognosen för investeringarna 0,8 mnkr lägre. 
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Sammanfattande kommentar 
Prognosen för sektorerna negativ men årets resultat positivt på grund av bättre 
utfall på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Jämfört med föregående månad är prognosen marginellt bättre. 
 
Under dagens sammanträde redovisas uppdaterad analys av nettokostnad och 
skatteintäcktsutveckling, samt analys exklusive kostnadsökningar för 
försörjningsstöd och placeringar.  
   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2021-11-23 
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17  
Socialberedningens beslut 2021-11-17  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-11-17  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-11-17  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 384 Direktupphandling 2021 - 
kvartalsredovisning tre - Förvaltningen 
Dnr KLK 2021/142 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

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

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

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

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

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

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

• Totalt för alla sektorer har 27 direktupphandlingar genomförts till ett 
sammanlagt belopp av 2.440.941:-.  
 

• Tretton (13) av direktupphandlingarna till ett belopp av 1.655.893:- var 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  
 

• Elva (11) av direktupphandlingarna till ett belopp av 652.799:- var enbart 
dokumenterade. 
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• Tre (3) av direktupphandlingarna till ett belopp av 132.249:- var varken 
konkurrensutsatta eller dokumenterade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift saknas helt på totalt tre (3) 
direktupphandlingar till ett värde av 132.249:-.  

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson 2021-11-22   
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17 
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-11-17 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-11-17 

Beslutet expedieras till 
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Sektorerna 
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Ks § 385 Koncernövergripande omvärldsanalys 
Dnr KLK 2021/277 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har identifierat tio trender som kommer 
att påverka det kommunala uppdraget fram emot 2030. De trender som bedöms 
ha stor påverkan för Eksjö kommun är 

• Användare driver teknisk utveckling 
• Ökad polarisering och utsatthet 
• Ökat behov av livslångt lärande 

Tre andra trender som lyfts fram är komplexa samhällsutmaningar kräver nya 
arbetssätt, ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet och hållbarhetsarbete ger 
konkurrensfördelar.  

I syfte att få ett nuläge och en framåtblick finns det med en del statistikunderlag i 
omvärldsanalysen.  

Eksjös befolkning har ökat under 2010-talet och prognostiseras fortsatt att öka, 
men inte med samma förändringstakt. Antal invånare 2020 var 17 788 och 2030 
prognostiseras antalet invånare vara 18 310. Jämfört med 2020 års antal invånare i 
olika åldersgrupper är det framförallt antalet äldre 80-89 åringar som kommer öka 
mest i antal fram till år 2030 i Eksjö kommun. På 100 personer i 
förvärvsarbetande åldrar i Eksjö går det 92 personer som är yngre eller äldre. 
Antalet yngre och äldre i förhållande till antalet i förvärvsarbetande åldrar 
prognostiseras att öka fram emot 2030. De senaste tio åren har det i genomsnitt 
varje år flyttat in 1163 personer till Eksjö kommun och det har flyttat ut 994 
personer. De största flyttrörelserna sker i åldrarna 18-35 år. Födelsenettot har 
varit negativt. Totalt finns det 8406 hushåll i Eksjö kommun. I snitt är det 2,1 
personer per hushåll. Bostadsbeståndet i Eksjö kommun består av 55 procent 
småhus, 38 procent flerbostadshus och 7 procent övriga bostäder. 

 

Eksjö kommun har haft en nettoinpendling under flera år. Vid senast aktuella 
uppgift ifrån SCB var nettoinpendlingen 1539 personer. De tre största 
branscherna i Eksjö kommun är; vård- och omsorg, tillverkning och utvinning 
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samt civila myndigheter och försvaret. Dessa står för 59 procent av 
arbetstillfällena i Eksjö kommun.   

Försörjningsmåttet get en samlad bild av kostnaderna för offentlig försörjning 
(ifrån Försäkringskassan, Arbetsförmedling inklusive a-kassa och kommunerna) i 
en kommun på grund av medborgarnas ohälsa, arbetslöshet och sociala situation. 
Jämfört med genomsnitt bland såväl höglandskommunerna som riket har Eksjö 
kommun bättre resultat inom arbetsmarknadsstöd och sämre resultat inom 
kategorin ohälsa och ekonomiskt bistånd.  

I omvärldsanalysen är det med en jämförelse med andra kommuner för ett urval 
av de indikatorer som finns till kommunprogrammets fyra effektmål – livskvalitet, 
attraktivitet, delaktighet och samhällsplanering. 

I policyn för styrning och ledning (Kf §73, 2018-12-11) framgår att kommunen 
ska arbeta med en koncernövergripande omvärldsanalys. 

• Vart fjärde år, inför en ny mandatperiod, ska en fördjupad och mer 
omfattande omvärldsanalys göras inför arbetet med kommunprogram. 

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

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

Omvärldsanalysens innehåll: 
• Viktiga medskick (tre stycken) av de trender som bedöms påverka 

kommunkoncernen mest de kommande år samt tre trender som ska 
bevakas extra. 

• Statistik exempelvis över demografi, arbetsmarknad, bostadsmarknad. 
Beskrivning av nuläge och framåtblick. 

Framtagandet av omvärldsanalys 
Respektive ledningsgrupp på sektorerna och bolagen har arbetat igenom Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) omvärldsmaterial och gjort en värdering av vilka 
trender som bedöms påverka respektive sektor och bolag mest. 
Koncernledningsgruppen har gemensamt arbetat fram vilka trender som påverkar 
koncernen mest. En sammanställning har gjorts utifrån vilka trender som bedöms 
påverka kommunkoncernen mest de kommande åren. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef och Simon Lennermo, 
biträdande ekonomichef 2021-11-25 
Koncernövergripande omvärldsanalys 
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 386 Verksamhetsplan och internbudget 2022 
- förvaltningen 
Dnr KLK 2021/278 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att vid framtagande av verksamhetsplaner för 
kommande verksamhetsår se över verksamheternas organisationsscheman i syfte 
att skapa en enhetlig modell för dessa,  
 
att godkänna verksamhetsplaner och internbudget 2022 för 
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadssektorn, tillväxt- och 
utvecklingssektorns, sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn samt 
 
att verksamhetsplaner 2022 på enhetsnivå anmäls.    

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogramet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att godkänna sektorernas 
övergripande verksamhetsplaner (Ks § 292, 2021-12-01) för år 2021. 
Verksamhetsplanerna ska revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt 
år. 

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

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

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

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

Styrning och ledning 
Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I kommunprogramet har 
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visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som ska uppnås under 
mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens verksamhets- 
och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för att 
effektmålen i kommunprogramet ska uppnås. Kommunprogramet har en tydlig 
koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet. Den yttre cirkeln i styrmodellen utgör styrkedjan som kan beskrivas 
genom val/behov – beställning/mål – tjänster/service. Politiken är företrädare för 
invånarna. Mål och beställning ifrån politiken styr kommunkoncernen som 
levererar tjänster och service till invånarna.  

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

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

Jämfört med verksamhetsplaner för 2021 har justeringar gjorts i 
verksamhetsplanerna för 2022 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-21 (Kf § 182) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks § 320, 2021-09-28) framgår vilken ram 
kommunledningskontorets, barn- och utbildningssektorns, sociala sektorn, 
tillväxt- och utvecklingssektorn och samhällsbyggnadssektorn uttala. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att ge  
förvaltningen i uppdrag att vid framtagande av verksamhetsplaner för kommande 
verksamhetsår se över verksamheternas organisationsscheman i syfte att skapa en 
enhetlig modell för dessa. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition Sebastian Hörlin (S) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, Catharina Tingvall, 
kanslichef, Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Verksamhetsplaner Kommunledningskontoret 
Verksamhetsplaner Ekonomi och upphandlingsavdelningen 
Verksamhetsplaner Kansliavdelningen 
Verksamhetsplaner HR-avdelningen 
Verksamhetsplaner Kommunikationsavdelningen 
Verksamhetsplaner Räddningstjänsten 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-11-17  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-11-10. 
Internbudget barn- och utbildningssektorn 2022. 
Verksamhetsplan förskola och pedagogisk omsorg 2022. 
Verksamhetsplan grundskola, fritidshem, förskoleklass, grundsärskola 2022. 
Verksamhetsplan gymnasieskola, gymnasiesärskola 2022. 
Verksamhetsplan barn- och elevhälsa 2022. 
Verksamhetsplan måltidsenheten 2022. 
Socialberedningens beslut 2021-11-17  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, Nelly Hugosson, sektorsekonom 
samt Carola Walfridson, verksamhetsstrateg, 2021-11-12 
Verksamhetsplan inklusive internbudget 2022 sociala sektorn 
Verksamhetsplan Individ och familjeomsorgen 
Verksamhetsplan Vård och omsorg 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-11-17  
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna och sektorsekonom, 
2021-11-10. 
Verksamhetsplan – Sektor 
Verksamhetsplan – Kultur 
Verksamhetsplan – Fritid 
Verksamhetsplan – Näringsliv 
Verksamhetsplan – Campus i12  
Verksamhetsplan – Vux i12 
Internbudget Tillväxt- och utvecklingssektorn 2022  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och sektorsekonom 
Lise Rundén, 2021-11-12  
Internbudget, förändring, samhällsbyggnadssektorn, 2021-11-04  
Verksamhetsplan 2022, samhällsbyggnadssektorn 
      

Utdrag:  
Sektorerna 
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Ks § 387 Höglandsförbundet - delårsrapport 2021 
med granskningsrapport 
Dnr KLK 2021/297 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delårsrapporten anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Delårsrapporten är den andra rapporten för 2021 och omfattar 
perioden 1januari till 31 augusti, både i finansiella mått, men även i den 
mån utfall finns gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i 
förhållande till den fastslagna budgeten för 2021. 

Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 procent av 
förbundets omsättning under året. Utfallet för perioden är 5 853 tkr 
och det prognostiserade resultatet för 2021 är 916 tkr, vilket är 182tkr 
under det budgeterade resultatet.  

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 367 procent för 
perioden. 100 procent eller mer i självfinansiering innebär att 
investeringarna fullt ut finansieras med utrymme av avskrivningar och 
årets resultat, vilket stärker förbundets finansiella ställning. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är rapporteras till årsredovisningen. För 5 av de 10 
indikatorerna kan bedömning göras att de ska nå målvärdet på helåret. 
De två finansiella målen är båda uppfyllda och självfinansieringsgraden 
förväntas nås även på helåret.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Direktionens beslut 2021-10-28 
Delårsrapport Höglandsförbundet 2021 
Granskning av delårsrapport 2021 Höglandsförbundet 
Revisionsskrivelse Granskning av delårsrapport 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet 
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Ks § 388 Höglandets Samordningsförbund 
verksamhetsplan 2022 budget 2022 - 2024 - 
information 
Dnr KLK 2021/298 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som 
utförs av huvudmännen som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller 
förbättra, förmågan att arbeta. I samordningsförbundets uppdrag finns både 
individinriktade och strukturövergripande insatser. 

Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen 
är personer mellan 18–64 år som är i behov av samordnande 
rehabiliteringsinsatser från minst 2 parter och som uppbär eller riskerar att få 
offentlig försörjning. Samordningsförbundets parter har i uppdrag att arbeta för 
jämställdhet. Ett övergripande mål för höglandets Samordningsförbund är att 
erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i förbundets 
verksamheter. 

Förvaltningen har inga synpunkter på verksamhetsplanen eller budgetförslaget. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef 2021-11-12 
Verksamhetsplan och internbudget, Höglandets Samordningsförbund 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Socialchefen 
Höglandets Samordningsförbund 

 

 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 389 Eksjö kommuns riktlinje för avyttring 
och försäljning lös egendom 
Dnr KLK 2021/284 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta riktlinje för avyttring och försäljning av lös egendom.  

Ärendebeskrivning  
För att leda kommunens verksamhet i önskad riktning upprättas styrdokument på 
olika nivåer i verksamheten. Styrdokument är ett verktyg för att förverkliga 
politiska mål och beslut.  

Enligt kommunstyrelsens beslut (Ks §111, 2021-03-30) ska kommunstyrelsen 
besluta om riktlinjer i kommunen. Förvaltningen har upprättat förslag på riktlinje 
för avyttring och försäljning av lös egendom. Med avyttring avses att sälja, skänka 
och skrota. Med lös egendom avses maskiner och inventarier, vilket exempelvis är 
möbler, bilar, konst samt även utrustning av mindre värde till exempel 
mobiltelefoner, digitalkameror, husgeråd.  

Eksjö kommuns vision, Alla är vi Eksjö kommun, pekar ut tre fokusområden varav 
ett är den hållbara kommunen. Hållbar utveckling handlar om att vi alla inom Eksjö 
kommun använder våra gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra 
möjligheterna för kommande generationer. Eksjö kommuns miljöpolicy har två 
målområden, varav ett är att minska klimatpåverkan. En av de viktigaste 
åtgärderna som minskar klimatpåverkan är att ändra konsumtionsmönster för att 
nå en mer cirkulär ekonomi med låg klimatpåverkan. I en cirkulär ekonomi behålls 
värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och 
avfallsgenereringen minimeras. Med detta i beaktande är huvudprincipen 
kommunalt återbruk vid avyttring av kommunalt ägd lös egendom 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Simon Lennermo, 
biträdande ekonomichef daterad 2021-11-04 
Riktlinje avyttring och försäljning lös egendom   
      

Utdrag:  
Sektorchefer 
Upphandlingssamordnare 
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Ks § 390 Eksjö kommuns riktlinje för 
suicidprevention 
Dnr KLK 2021/285 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta riktlinje för suicidprevention.   
 
Christer Ljung (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga 1. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade under 2019 om framtagande av 
kommunövergripande handlingsplan gällande suicidprevention. 

Under 2020-2021 har kommunens lokala samordnare för suicidprevention 
tillsammans med en tvärsektoriell arbetsgrupp gjort en kartläggning av det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen. Resultatet ligger till grund för denna 
riktlinje som är en vägledning för hur arbetet ska ske rörande suicidprevention i 
Eksjö kommun. Riktlinjen har under hösten 2021 även varit ute på en intern 
remissrunda i kommunen där man getts möjlighet att påverka innehållet.    

Suicidprevention är tillsammans med psykisk ohälsa ett prioriterat område såväl 
internationellt som nationellt. I Sverige beslutade riksdagen 2008 om ett 
handlingsprogram med nio strategiska åtgärdsområden för att minska antalet 
suicid. Dessa åtgärdsområden är tänkta att vara vägledande för det 
suicidpreventiva folkhälsoarbetet som bedrivs på olika nivåer i samhället.  

Psykisk ohälsa och suicid är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som inte 
bara medför akuta och långsiktiga konsekvenser för individen utan även i ett 
större samhällsperspektiv både vad gäller den sociala och ekonomiska 
hållbarheten. Det suicidpreventiva arbetet är en del av 
kommunens folkhälsofrämjande arbete. 
 
Syftet med riktlinjen är att genom aktivt förebyggande arbete och ökad kunskap 
minska antalet suicid och suicidförsök i Eksjö kommun.  

Som mål för det suicidpreventiva arbetet används det nationella målet;   

ingen person, barn, vuxen eller äldre, ska behöva hamna i en sådan situation  
att suicid upplevs som den enda utvägen, ingen ska behöva ta sitt liv. 

Det suicidpreventiva arbetet faller under effektmålet ”Eksjö kommuns invånare 
upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin livssituation”, som anges i 
Kommunprogrammet 2020-2023.  
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Åtgärder och uppföljning 
Eksjö kommuns riktlinje för suicidprevention berör flera och olika aktörer inom 
de kommunala verksamheterna med skilda uppdrag och förutsättningar.  Varje 
sektor inom Eksjö kommun ska därmed med utgångspunkt i denna riktlinje arbeta 
med tillhörande handlingsplan. Ett utkast vad gäller handlingsplan finns som 
bilaga.  

Handlingsplanen pekar ut områden i behov av utveckling. Varje enskild 
verksamhet/sektor ansvarar dock för att prioritera och implementera angivna 
åtgärdsförslag, med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar.  

Den lokala samordnaren för suicidprevention tillika samverkanskoordinator har i 
uppdrag att följa upp och tillhandahålla stöd i arbetet. Vidare rapportering sker till 
Förvaltningsledningsgruppen (FLG) som ansvarar för övergripande uppföljning 
och revidering av handlingsplanen.  

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att återremittera 
ärendet för att förtydliga riktlinjen. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) yrkande mot att ärendet avgörs 
idag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med att ärendet avgörs idag. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16  
Riktlinje för Eksjö kommuns suicidprevention 
Tjänsteskrivelse från Annasofia Westin, Samverkanskoordinator /Lokal 
samordnare suicidprevention 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Samverkanskoordinator /Lokal samordnare suicidprevention 
Hållbarhetsstrateg 
Kommunledningskontoret 
Sociala sektorn 
Barn och utbildningssektorn 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 391 Riktlinje för plats inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun 
Dnr KLK 2021/296 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa Eksjö kommuns riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem, samt 
 
att riktlinjerna gäller från och med 2022-01-01.  

Ärendebeskrivning  
De nuvarande riktlinjerna ”Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem i Eksjö kommun” har setts över, främst i syfte att förtydliga och 
anpassa riktlinjerna efter nuvarande förutsättningar. 

Ändringar i sakfrågor är: 

• Ansökan om plats görs via kommunens e-tjänst. Omplaceringar görs i 
regel en gång om året, i augusti, och beslutas av berörd rektor. 

• Barn som bor växelvis hos föräldrar i olika kommuner erbjuds inte plats i 
de olika kommunernas verksamhet. Huvudregeln är att erbjuda placering i 
en kommun. 

• Föräldralediga kan välja att barnet ska gå även under grundskolans lov. 
Platsen blir avgiftsbelagd och debiteras under minst två månader enligt 
gällande avgiftstaxa. Under veckorna 28-31 är barn lediga från förskolan. 

• Familj som har plats i den avgiftsfria allmänna förskolan och som önskar 
övergå till en betalplats ska meddela detta via Eksjö kommuns e-tjänst, 
senast en månad innan det ska börja gälla. 

• I förskolorna på Galaxen i Eksjö tätort finns dygnet runt öppen 
verksamhet (Månen) för familjer som har behov av omsorg på kvällar, 
nätter och helger. Ansökan om plats lämnas via Eksjö kommuns e-tjänst. 
Detta gäller även familjer som har sitt barn placerat under dagtid på 
förskolorna i Galaxen.  

• När schematider och inkomstuppgift är inskickade kan introduktionen 
börja i förskoleverksamheten enligt överenskommet datum. 

• Registrering av schematider görs i första hand i appen ”Tieto 
Education”. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-11-17  
Riktlinje för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2021-11-11. 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Förskolechef 
Administratör förskola 
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Ks § 392 Revidering av handlingsprogram enligt 
Lagen om Skydd mot olyckor LSO 
Dnr KLK 2021/258 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat     
2021–11–08. Handlingsprogrammet gäller tillsvidare och ska revideras om behov 
uppstår av att förändra målen i programmet eller om betydande förändringar sker 
i verksamheten,  
 
att godkänna upprättad riskanalys, samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen fatta beslut om löpande förändringar i 
handlingsprogrammet som inte rör mål eller verksamhetsförändringar.  

Ärendebeskrivning  
Enligt LSO ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram som beskriver hur 
kommunen avser att arbeta med olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. 
I oktober 2020 beslutades om ändringar i lagstiftningen ”Lagen om skydd mot 
olyckor” medförande att ett nytt handlingsprogram måste tas fram till 1 jan 2022. 
MSB har fått utökade uppgifter efter 1 jan 2021 när justeringen av lagen trädde i 
kraft. Bland annat blir de ny tillsynsmyndighet för kommunernas räddningstjänst, 
de har också fastställt nya föreskrifter som reglerar handlingsprogrammets 
innehåll och utformning i juni 2021. 

Med anledning av den nya föreskriften om handlingsprogram, det nya samarbetet 
avseende övergripande ledning av räddningsinsatser inom RSÖS 
(Räddningstjänstsamverkan Syd Östra Sverige) samt samarbetet inom RSB 
(Räddningssamverkan Småland-Blekinge) behöver nu gällande handlingsprogram, 
KF 2018-12-11 § 80 uppdateras. 

Av MSB 1789-juni 2021 ” Handbok - Innehåll och struktur i kommunernas 
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor” följer följande kring 
revideringar av handlingsprogrammet. 

I LSO anges inte under vilka förutsättningar som det krävs att ett 
handlingsprogram behöver ersättas med ett nytt. 
Däremot anges i förarbetena till nuvarande LSO att handlingsprogrammen ska 
spegla de faktiska förhållandena. 
I föreskriften riktas därför kravet gentemot innehållet och det anges i 
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föreskrifterna att handlingsprogrammen ska återspegla det faktiska och förväntade 
läget. Om kommunen vid uppföljning eller utvärdering av de uppsatta målen 
identifierat att det finns behov av att revidera målen i handlingsprogrammen eller 
om det sker betydande förändringar i verksamheten bör handlingsprogrammen 
revideras. 
Med betydande förändringar avses exempelvis en förändrad riskbild som 
nyetablering eller avveckling av hamnområden, tung industri eller särskilt 
skyddsvärda objekt som kan medföra behov av en förändrad förmåga att 
förebygga olyckor eller till räddningsinsats. 

I revideringen av LSO angående fastställande av handlingsprogrammen lämnas 
det fritt till kommunerna att besluta om på vilken kommunal nivå som 
handlingsprogrammet ska fastställas. Eksjö kommun har redan i tidigare 
handlingsprogram valt att betona att genomförandet av räddningsinsatser är ett 
övergripande kommunalt ansvar, inte enbart en fråga för räddningstjänsten som 
organisation. 

Där av finns i gällande och förslaget till revidering av programmet en skrivning 
som anger att ” Om behov uppstår eller så behövs ska hela den kommunala organisationen 
inklusive de helägda kommunala bolagen kunna medverka i räddningsinsatser. Beslut om detta 
tas av kommunens räddningschef eller den han har delegerat detta till”. 

Av den skrivningen följer att handlingsprogrammet måste fastställas av 
kommunfullmäktige för att också omfatta de helägda kommunala bolagen och 
deras resurser. 

I anledning av ovan anfört föreslås därför fullmäktige fastställa 
handlingsprogrammet och att det ska gälla tillsvidare samt att det ska revideras om 
behov uppstår av att förändra de mål som satts upp i handlingsprogrammet eller 
om betydande förändringar sker i verksamheten. 

Mindre förändringar av innehållet i handlingsprogrammet som inte påverkar 
uppsatta mål, organisation eller de kommunala bolagen eller som enbart är av 
redaktionell art föreslås kunna beslutas av kommunstyrelsen. 

Som grund för programmet ska finnas en riskanalys som beskriver vilken riskbild 
som finns i kommunen. 

Riskanalysen har reviderats inför omarbetningen av handlingsprogrammet och 
bifogas ärendet. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Riskanalys 2021 
Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor LSO  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Rädningstjänsten 
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Ks § 393 Utvecklad krishanteringsförmåga och 
uthållighet - delrapport 
Dnr KLK 2021/83 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna delrapport utvecklad krishanteringsförmåga och uthållighet 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 163 att ge förvaltningen i uppdrag att i 
syfte att öka Eksjö kommuns oberoende i vardag, kris och under höjd beredskap 
tillsätta arbetsgrupper fördelade på följande områden: Personalförsörjning i kris 
och under höjd beredskap, nödvattenförsörjning, trygghetspunkter, säkrad el och 
värmetillförsel samt, stabil och hållbar livsmedelsförsörjning och 
materielförsörjning, 

att lämna delrapporter från respektive arbetsgrupp till kommunstyrelsen under 
december månad 2021 samt  

att lämna beslutsunderlag från respektive arbetsgrupp så detta kan beaktas i 
budgetarbetet för 2023. 

Generellt 

Ett gemensamt uppstartsmöte har genomförts där samtliga arbetsgrupper deltagit. 
Det har därefter skett minst två möten i respektive arbetsgrupp (undantaget en 
grupp). Initiala avgränsningar är gjorda, exempelvis avseende vilken/vilka 
tidsramar som respektive kritiska beroende samt trygghetspunkterna ska förhålla 
sig till. Inför beslutsunderlaget avses det kunna presenteras tre alternativ som 
underlag för beslut, där alternativen förhåller sig till olika tidsramar och 
ambitionsnivåer. Vissa ursprungliga utgångspunkter för arbetet, som att arbetet i 
arbetsgrupperna ska bedrivas parallellt, har anpassats utifrån ny information som 
uppdagats under det pågående arbetets gång. Exempelvis har detta fått till följd att 
arbetet med materielförsörjning avvaktar behov som identifieras i de övriga 
arbetsgrupperna. Materielförsörjningsarbetet kommer även att avgränsa sitt fokus 
till att endast omfatta de övriga arbetsgruppernas identifierade materielbehov.   

Under hösten har arbetsgrupperna erbjudits att ta del av erfarenheter från 
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund och deras arbete med 
kontinuitetsplanering. I mitten av november sker ytterligare kunskapshöjning i 
form av Uppsala kommuns arbete med etablerandet av ett kris-kök. 
Erfarenhetsutbyte med externa parter är ett pågående inslag i arbetsgrupperna.  
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Personalförsörjning i kris och under höjd beredskap 

Tre möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Erfarenhetsutbyte med externa 
parter som står inför av samma typ av frågeställningar sker. Fokus rör 
arbetsrättsliga förutsättningar kring möjligheterna att nyttja egen anställd personal 
för utförande av annan arbetsuppgift än ordinarie vid extraordinär händelse.  

Nödvattenförsörjning 

Två möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Arbetet har fokuserat på olika 
redundanslösningar till primärt kommunens samhällsviktiga verksamheter. 
Nödvattenövningen 23–24 november har sedan arbetsgruppens uppstart 
identifierats som en stor kunskapshöjande och medvetandegörande del av 
gruppens arbete. Erfarenheterna från övningen och samverkande aktörer 
omhändertas och beaktas i gruppens fortsatta arbete.   

Trygghetspunkter 

Ett möte har hittills genomförts i arbetsgruppen. Fokus rör grundläggande 
förutsättningar (exempelvis om befintliga trygghetspunkter är relevanta i alla situationer) och 
ambitionsnivå (fastställande av vad trygghetspunkterna ska kunna erbjuda för service och till 
vem). Arbetsgruppens resultat påverkar samtliga övriga arbetsgrupper och 
utgångspunkten sker utifrån redan befintliga planer. 

Säkrad el och värmetillförsel 

Två möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Arbetet har medfört att det 
fortsatta arbetet bedrivs i två olika inriktningar – en kortsiktig lösning och en 
långsiktig lösning. Den kortsiktiga lösningen fokuserar på att bland annat 
undersöka möjligheterna att utgruppera de befintliga portabla kraftaggregaten till 
sina utsedda platser. Den långsiktiga lösningen undersöker möjligheterna för 
tekniska redundanslösningar avseende el och fjärrvärme i syfte att säkra leveranser 
av dessa kritiska beroenden till identifierad samhällsviktig verksamhet. 

Stabil och hållbar livsmedelsförsörjning och materielförsörjning 

Två möten har hittills genomförts i arbetsgruppen. Arbetet har renderat en tydlig 
följdordning av betydelse för det fortsatta arbetet. Gruppens resultat bidrar till 
synergieffekter för övriga arbetsgrupper. Exempelvis ger beräkningen av antalet 
portioner mat/dag som tillagas en inriktning för det fortsatta arbetet i 
nödvattenförsörjningsgruppen. Likaså ger typen av köksutrustning/vitvaror i ett kök 
ingångsvärden till arbetsgruppen säkrad el och värmetillförsel, liksom att 
prioriteringsordningen av tillagningskök påverkar personaltillgång och således 
arbetsgruppen personalförsörjning i kris och under höjd beredskap. 
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Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare 
      

Utdrag:  
Säkerhetssamordnare 
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Ks § 394 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten 
utförda av räddningstjänsten 2022 
Dnr KLK 2021/281 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
 
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris. 
 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 
Index för år 2021 är 346,44 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat förslag. 
(Index för 2020 var 336,97)  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2021-11-15  
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 395 Uppräkning av taxor tillsyn och tillstånd 
2022 
Dnr KLK 2021/282 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

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

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

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

Index för år 2021 är 346,44 varför timtaxan föreslås justeras till 1134 kr /timma. 
(Index för 2020 var 336,97och taxan 1003 kr/timma) 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16  
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2021-11-15 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 396 Kartläggning av IT-programvara inom 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/283 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kartläggningen. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade 2021-11-16 (LU § 159) att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2021 (KS § 214) att ge förvaltningen i 
uppdrag att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov, 
med återredovisning i november 2021. Kartläggningen har skett genom att varje 
sektor har fått svara på vilka programvaror de har, årskostnad, vad de använder 
programvaran till, hur stor nytta programvaran fyller, samt hur ofta den används.  
 
Tillgänglighetskrav gör att man behöver ha system för att tillgänglighetsanpassa 
filmer, dokument och information på kommunens webbplatser. 
Dataskyddsförordningen medför att man behöver ha ett system för att ha koll på 
vilka personuppgifter man hanterar och arbetsmiljölagen gör att man behöver ha 
ett system för att hantera tillbud och arbetsskador. Specialisering och ökade krav 
på verksamheterna gör också att man riskerar att bli mer differentierade och 
behöver ha ett unikt system för att hantera de funktioner man är ålagda att göra. 
Samtidigt förväntas offentliga aktörer kunna möta användarnas förväntningar på 
sammanhållen digital service där man har förmågan att utgå från användarens 
behov och livshändelser1. 

Sammanställning 

Hela förvaltningen har totalt 139 programvaror med olika delmoduler till en total 
kostnad av 12,5 miljoner kronor årligen. Gemensamt för samtliga och den största 
enskilda kostnaden är Microsoft operativsystem med Office365 där 
ordbehandling, videokommunikationsprogram, kalkylprogram, mailverktyg, 
presentationsverktyg och dokumentlagring samt säkerhetslösning ingår. 
Kostnaden är på 2,8 miljoner årligen. I den licensen är lärare subventionerade med 
halva kostnaden och elever får licensen gratis. Av samtliga programvaror har 60 

 

1 Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar. SKR 
(2019) 
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stycken skattats som oumbärliga, 66 stycken som stor nytta, samt 3 stycken som 
delvis nytta. Ett av dessa 3 är på väg att avvecklas. 10 stycken programvaror har 
inte blivit skattade. 91 programvaror används dagligen, 29 stycken veckovis och 
10 stycken månatligen, varav 9 stycken inte har skattats ännu.  

Kommunledningskontoret 

Övergripande kopplat till kommunledningskontoret och verksamhetsstöd så har 
förvaltningen 43 programvaror och moduler för gemensamma behov i 
förvaltningen. Kommunikationsavdelningen använder sig av programvara kopplat 
till kommunikation, redigering av videos och bilder, webbpubliceringsverktyg, 
tillgänglighetsanpassning av videos och dokument, telefonisystem och 
ärendehantering, tryckpressproduktion, dokumentmallar och signaturer i Office, 
elektroniska körjournaler, fordonsamordning, guideverktyg, bild och mediabank, 
tjänsteidentitet, passersystem, e-tjänster, nyhetsbrev, digital post och 
lagerhantering av kontorsmaterial. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen använder sig av programvara för 
styrning och uppföljning av ekonomi, hantering av fakturor, hantera 
koncernkonsolidering vid bokslut, kostdatasystem, upphandling enligt Lag om 
offentlig upphandling (LOU), kreditupplysning samt rättsdatabas för 
upphandlingar. 

HR-avdelningen har kommungemensamt HR-system för att hantera uppgifter 
kopplat till anställning, lön, frånvaro etcetera. Man har även statistikuttag och 
uppföljning av person- och anställningsuppgifter, rehabiliteringsverktyg, hantering 
av arbetsskador och tillbud, förhandlingsstöd i samband med löneöversyn, 
rekryteringsverktyg, arbetsvärdering, hantering av anställningstid, 
medarbetarsamtal och lönesamtal samt registrering av kompetens. 

Kansliavdelningen har programvara kopplat till hantering av ersättning till 
förtroendevalda, hantering av personuppgifter för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen, dokument- och ärendehanteringssystem, digitalt arkiv 
samt enkätverktyg. 

Räddningstjänsten har programvara kopplat till personalplanering, övningar, 
ärende-, tillsyns och händelserapportering. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har inom Fritidsavdelningen programvara 
kopplat till hantering av behörighet för besökare till våra anläggningar (gym, 
idrottshall, simhall), passerkortsystem och bokning av anläggningar. Inom 
näringslivet har man näringslivsregister. Muséet har hantering, registrering och 
uppordning av samlingar. Biblioteket har programvara kopplat till 
bibliotekssystem och passersystem för meröppet. Campus I12 har programvara 
kopplat till distansundervisning, tentor, utskriftsmöjligheter, virusprogram och de 
verktyg som de undervisar i inom modellering och visualisering, konstruktion av 
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2D- och 3D-ritningar, byggdesign, rendering, grafisk formgivning och 
fotorealistiska VR-miljöer. 

Samhällsbyggnadssektorn 

Samhällsbyggnadssektorn har programvara kopplat till ärendehanteringssystem för 
miljö & bygg, illustrationer för modeller av byggnader i olika miljöer, digitalt 
arkivsystem, beräkning av geodata, ritverktyg för 3D-modeller, projektering, 
verktyg för detaljplaner, handläggning av trafikföreskrifter, bedrivande av 
verksamhet i samband med parkeringsövervakning, skogsbruksplanering och 
bullermätning. Man har även ett kartsystem med karta, fastighets-, 
kommuninvånar-, samt byggnadsregister. 

Barn- och utbildningssektorn 

Barn- och utbildningssektorn har programvara kopplat till lärplattform för 
grundskolan och gymnasieskolan, elevhälsa, skolschemasystem, planeringssystem 
för skolskjuts samt skoladministrativt system för samtliga skolformer. 

Sociala sektorn 

Sociala sektorn har programvara kopplat till registrering och uppföljning av 
personlig assistans, arbetsmarknadsinsatser, nyckeladministration, 
bostadsanpassning, budget- och skuldrådgivning, mätning av kringtid, uppföljning 
och skattning av behandlingsinsatser, bemanningsplanering, rättsdatabas inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, kostdatasystem, nationell patientöversikt, 
överfallslarm för personal, bedömningsformulär av missbruk, tillsynskameror, 
samordnad vårdplanering, förskrivning av läkemedel, signeringsverktyg och 
administration av handlingar, sammanhållen förfrågningstjänst för ekonomiskt 
bistånd, schemaplanering, vikariebemanning och verksamhetssystem inom 
individ- och familjeomsorg samt för vård- och omsorg. 

Flera verksamheter går idag mer mot att göra gemensamma upphandlingar av 
verksamhetssystem i länet eller på höglandet, där man har en leverantör som 
håller ihop flera funktioner. Förvaltningen har flera exempel i form av socialtjänst 
och skola med gemensamt verksamhetssystem i länet samt HR-system, 
ekonomisystem, miljö- & bygg samt karta- och GIS-system som upphandlas 
gemensamt på höglandet.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, d-strateg 
      

Utdrag:  
D-strateg 
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Ks § 397 Bildande av naturreservat 
Alversjöskogen i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2021/317 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunstyrelsens presidium delegation att överklaga Länsstyrelsens beslut 
om naturreservat. 
 
Lea Petersson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-16 § 202 (SbN § 202) att anta 
yttrandet och översända det till Länsstyrelsen i Jönköping. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 2021-11-02 med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808, MB) bildande av naturreservatet Alversjöskogen i Eksjö 
kommun. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen har lämnat förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Alversjöskogen och översänt förslaget till Eksjö kommun för yttrande.  

Förslaget syftar till att bevara och vårda sammanhängande barrskogsområden med 
lång trädkontinuitet, våtmarker inklusive den naturliga källmiljön, biologisk 
mångfald knuten till dessa naturtyper samt att ge möjlighet till naturupplevelse och 
ett rörligt friluftsliv.  

Yttrande  
Eksjö kommun har tagit del av förslag att inrätta naturreservat på del av 
fastigheten Alversjö 1:1. Samhällsbyggnadsnämnden anser att nedanstående 
anmärkningar och frågeställningar ska beaktas.  

Eksjö Energi AB har följande synpunkter på bildandet av naturreservatet 
Alversjöskogen. Eksjö Elnät har elnätskoncession inom området. På sikt har 
Eksjö Elnät planerat förnya, stormsäkra inom området med markförlagd kabel. 
Rasering av friledning och trästolpar.  

Eksjö Energi AB vill säkra åtkomst av ledningar för framtida underhållsarbete och 
omläggningar.  
 
Eksjö kommun ställer sig frågande till att länsstyrelsen inte har behandlat hur 
återstoden av fastigheten Alversjö 1:1, restfastigheten, påverkas av 
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reservatsbildningen och hur den förväntas utvecklas i framtiden. Återstoden berör 
cirka 100 hektar jordbruksmark samt tomtplatser till ett flertal mer eller mindre 
förfallna bostads- och ekonomibyggnader som idag hör till Alversjö 1:1 och som 
efter reservatsbildningen antas kommer att bilda en egen registerfastighet. 
Återstoden kommer att bestå av renodlad jordbruksmark med tveksam 
arrondering utan skogsnäring som annars ofta är ett värdefullt komplement till 
jordbruksverksamhet. Jordbruksmarken brukas idag av ett stort jordbruk som 
arrenderar marken. Bildandet av reservatet bör belysa vad det får för 
konsekvenser på den återstående jordbruksmarken i framtiden och det inte 
oansenliga antal byggnader, varav flera är kostnadskrävande rivningsobjekt, som 
är belägna på Alversjö 1:1 idag. Eksjö kommun befarar att jordbruksmarken på 
sikt riskerar att växa igen om inte frågan belyses närmare.  

Eksjö kommun bedömer att en bättre arrondering på jordbruksmarken kan 
erhållas genom att undanta något eller några skogsområden från 
reservatsbildningen, som i förslaget omfattar cirka 295 hektar skog. Detta för att 
uppnå mer ändamålsenliga fastighets- och brukningsgränser. Förutsättningarna för 
att återstoden ska förbli åkermark bedöms då som större. Eksjö kommun 
betraktar jordbruksmarken som mycket värdefull då den utgörs av stora 
sammanhängande arealer. Idag saknar den ett naturligt brukningscentrum, 
eftersom det är förfallet, och markerna har fram tills idag bibehållits öppna tack 
vare att det finns en arrendator som bedriver en stor jordbruksverksamhet inom 
rimligt avstånd från Alversjö.  
 
Restfastigheten bör och kan utformas så att den långsiktigt har förutsättningar att 
fungera som en fristående jordbruksfastighet samt med kompletterande ägoslag av 
skog varför länsstyrelsen inte bör reservats bilda samtlig skogsmark på Alversjö 
1:1 enligt nuvarande förslag. Enligt Eksjö kommun är reservatet orimligt stort, 
stor del av förslaget avser mycket likåldrig barrskog utan större naturvärden. En 
annan aspekt som inte belysts är att växande brukad skog är bland de bästa 
alternativen för att binda koldioxid. Skogsindustri bedrivs idag dessutom med en 
allt större miljöhänsyn mot tidigare. I ett reservat där äldre skog får ruttna ned blir 
det snarare ett nollsummespel vad gäller koldioxidbindande effekt.  
 
Eksjö kommun är en kommun där skogsindustrin är helt avgörande för de areella 
näringarna. Skogsindustrin är i behov av ett ständigt flöde för leverans av råvaror 
till en marknad för skogsbruksprodukter som i framtiden förväntas öka och 
skogen är för den kommunala ekonomin som helhet också mycket viktig.  

Ytterligare ett högst aktuellt problem med flertalet av befintliga reservat idag är 
hur barkborreproblematiken ska hanteras i reservaten samt vilka följder det får för 
närliggande fastighets- och skogsägare. Eksjö kommun anser generellt att det 
måste ske lättnader för att kunna göra skadebegränsande åtgärder med anledning 
av barkborreangrepp i befintliga naturreservat och det bör särskilt beaktas i 
skötselplan till nybildade reservat hur denna och liknande problematik ska 
hanteras och hur förvaltaren av reservaten ska hantera problemet i framtiden. 
Eksjö kommun efterlyser därför att skötselplanen ifråga om Alversjöskogen bör 
utvecklas kring barkborreproblematik.  
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En annan fråga som inte belysts i underlaget är att riksväg 40 avses att inom nära 
framtid byggas om till mötesfri väg, 2+1 väg, och i och med detta kommer 
befintlig in- och utfart på riksvägen att påverkas och mest troligt behöva anläggas i 
annan sträckning. Hur anslutningen kommer lösas är inte klar i detalj ännu men 
hanteras av Trafikverket i samband med upprättande av vägplan samt 
genomförande av projektet. Detta berör reservatets norra delar och förbehåll i 
föreskrifterna i denna delen för reservatet bör utformas så att en ny in- och 
utfartsväg är möjlig att bygga i denna del av reservatet.  

Sammanfattningsvis bedömer Eksjö kommun att länsstyrelsen tillsammans med 
kommunen och Allmänna arvsfonden, genom Kammarkollegiet som i dagsläget 
förvaltar hela fastigheten, bör föra en mer ingående diskussion om hur 
restfastigheten och dess nedgångna byggnader ska hanteras i och med förslaget att 
bilda naturreservatet för att uppnå en så bra helhetslösning som möjligt. 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde framkommer att man inte har något emot 
bildandet utav ett naturreservat i Alversjöskogen. Diskussion förs utifrån 
bedömningen av storleken på naturreservatet, samt restfastigheten, 
jordbruksmark, skogsnäringen, och skogsindustrin. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
kommunstyrelsens presidium delegation att överklaga Länsstyrelsens beslut om 
naturreservat. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) yrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2021-11-02 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-18 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 398 Hyreskontrakt Kaffestugan i 
Järnvägsparken 
Dnr KLK 2021/280 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att teckna ett 10-årigt hyresavtal med Eksjö kommuns slöjdförening. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns slöjdförening har hyrt Kaffestugan i Järnvägsparken sedan  
2004-04-01 under denna tid har deras verksamheten förändrats. Från att ha varit 
en försäljningslokal för hemmaproducerade slöjdalster till att vara en lokal där 
man träffas för att väva, sticka och umgås. Föreningen har ca 25 medlemmar i 
åldern 65 – 90 år. I lokalen vistas, sedan i år, även andra grupper av äldre 
framförallt damer, Gretagänget, Tantcafé och en målargrupp. 

Byggnaden har en handikappanpassad ramp men toaletten är inte 
tillgänglighetsanpassad och på grund av att det är några som behöver rullatorer 
blir detta ett problem. 

Slöjdföreningen har varit i kontakt med Allmänna arvsfonden om att söka medel 
därifrån för att göra en ombyggnad i lokalerna för att inrymma en 
handikappanpassad toalett. Målgruppen stämmer in för att ha möjlighet att söka 
medel men det krävs ett 10-årigt hyresavtal. 

I det fall att ansökan beviljas betalar allmänna arvsfonden upp till 70 procent av 
kostnaden. Resterande procent måste finansieras på annat sätt och där är 
medlemmarna i föreningen beredda att gå in med eget arbete för att täcka en del 
av den kostnaden. Resterande kostnad måste hanteras inom 
samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget. 

Förutsatt att bidrag för 70 procent av åtgärden beviljas av allmänna arvsfonden 
bedömer samhällsbyggnadssektorn att utrymme i investeringsbudget finns för 
åtgärden. I nuläget är kostnaden för åtgärden inte fastställd men bedöms 
översiktligt till ca 500 000 kronor. 

 

 

 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 399 Föreskrifter om avfallshantering 
Dnr KLK 2021/303 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att göra ett tillägg i föreskrifterna gällande hämtningsintervall för fettavskiljare 
med ”alternativt det intervall som fettavskiljaren är godkänd för”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anta föreskrifter om avfallshantering. 
 
Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB har i uppdrag av kommunfullmäktige ansvara för 
renhållningsverksamheten i Eksjö kommun. Renhållningsverksamheten med 
avfallshantering är en mycket viktig samhällsfunktion där kommunerna har ett 
lagstadgat ansvar. Under de senaste åren har flera omfattande förändringar skett 
inom avfallshanteringen och ytterligare är att vänta framöver. För att kunna möta 
de utmaningar som finns inom området och som dessutom bedöms öka under de 
kommande åren är det viktigt med samverkan.  

Representanter från Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö 
Affärsverk AB har därför undersökt möjligheterna till att göra något gemensamt. 
Syftet med bolagens samverkan är att kunna effektivisera och optimera 
avfallsverksamheten, både ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. 
Gemensamt framtagna föreskrifter om avfallshantering för Eksjö, Nässjö och 
Aneby har tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-18 att 
godkänna avfallsföreskrifterna för samråd. Föreskrifterna om avfallshantering för 
Eksjö, Nässjö och Aneby har varit utställda under september månad. Styrelsen för 
Eksjö Energi AB beslutade 2021-10-18 att föreslå kommunfullmäktige att anta de 
redovisade föreskrifterna om avfallshantering för Eksjö kommun. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att göra 
ett tillägg i föreskrifterna gällande hämtningsintervall för fettavskiljare med 
”alternativt det intervall som fettavskiljaren är godkänd för”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Markus Kyllenbeck (M) tilläggsyrkande mot 
avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-11-12 
Beslut av styrelsen för Eksjö Energi AB, 2021-10-18 
Tjänsteskrivelse från miljö- och renhållningschef Stefan Strömberg och vd John 
Petersson, 2021-10-12 
Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun 
Samrådsredogörelse för Eksjö kommun 
Beslut av styrelsen för Eksjö Energi AB 2021-08-27 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-18 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Energi AB 
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Ks § 400 Förändrad ledningsorganisation – 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr KLK 2021/306 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Campus i12 verksamhet är nu organisatoriskt ordnad under Vux i12 vilket innebär 
att ekonomin samredovisas till beredningen. Efter dialog i ledningsgruppen 
föreslås att Campus i12 organisatoriskt lyfts till sektorsnivå vilket innebär att 
sektorn har fem verksamheter (Vux i12, Campus i12, kultur, fritid och näringsliv) 
istället för fyra. Förändringen innebär att utbildningschef Campus i12 får 
sektorchef som närmsta chef istället för chef Vux i12. 
 
Syftet är att tydliggöra den ekonomiska redovisningen samt att chefen för Campus 
i12 redan deltar i sektorns ledningsgrupp.  
 
En riskanalys över förändringen är genomförd 8 november 2021 på Campus i12:s 
APT. Riskanalysen visade inga risker med den förändrade ledningsorganisationen.  
 
Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, 2011-11-12 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 401 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - uppföljning på identifierade 
utvecklingsområden och rekommendationer 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till tillväxt- och utvecklingsberedningens sammanträde 2021-12-15 komplettera 
utredningen av uppnådda resultat för SFI, med att utreda utökad kostnad för mer 
SFI-undervisning, samt 
 
att godkänna redovisad uppföljning på identifierade utvecklingsområden och 
rekommendationer genomlysning del 1 och del 2. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 (Ks § 108) att ge förvaltningen i uppdrag 
att redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden och 
rekommendationer genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 

Identifierade utvecklingsområden Campus i12 Del 1 
• I ansökningsprocessen av nya utbildningar behöver mer detaljerad budget 

göras där även sektorekonom är delaktig. Det behöver finnas en plan B 
för om Campus i12 inte får sökta utbildningar.  
 

Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att inte behöva använda 
lika mycket konsulttid för att arbeta fram ansökningarna.  
 
Identifierade utvecklingsområden Campus i12 Del 2 
Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 
Samarbete Förbättringar 

har identifierats 
Strategiska utbildningsfrågor och 
behov/efterfrågan av utbildningar 
behöver få ett större fokus i tillväxt- 
och utvecklingssektorns 
ledningsgrupp. Sektorchef måste lyfta 
frågor vidare till förvaltningens 
ledningsgrupp. Strategiska beslut som 
påverkar en kommun behöver lyftas 
till en övergripande nivå 

Ansökningsprocess Förbättringar 
har identifierats 

Mer samverkan inom kommunen och 
med externa partner. Kan krävas större 
insatser inför ansökningsprocesser. 
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Budget blir en del i ansökningsarbetet 
 
 
Genomlysningen (del 2) rekommenderar även:  
 

• För att göra ansökningar utanför Campus i12 nuvarande 
kompetensområde rekommenderas ett förankringsarbete där förvaltning, 
näringsliv och politik involveras för att kunna göra ställningstaganden om 
det är värt att satsa kommunala resurser på en ansökningsprocess med 
risken att man inte får beviljat utbildningar.  

 
För att redovisa och tydliggöra ovanstående beslut och utvecklingsområden har 
Campus i12 har tagit fram ett årshjul för nya utbildningar nedbrutet i de moment 
som ingår i en ansökan, ansvar och samverkansformer. I årshjulet framgår att 
planeringshorisonten för nya YH-utbildningar i normalfallet tre år.    

1 Bristinventering  
1.1 Innan ansökan kan starta ska en analys av det regionala kompetensbehovet 

kartläggas. Näringslivsenheten ansvarar för att en årlig bristyrkesinventering 
genomförs och skapar arbetsgrupper där deltagare, förutom Campus i12, 
rekryteras från relevanta offentliga och privata aktörer med god 
branschkunskap. 
 
Under 2021 och 2022 kommer behoven inom följande områden att 
inventeras:  
     

• Industri 
• turism/besöksnäring 
• Vård 

 
Resultaten kommer att redovisas och kompletteras via Eksjö kommuns 
ordinarie ledningsstrukturer som Tillväxt- och utvecklingssektorns 
ledningsgrupp, FLG och eventuellt andra relevanta ledningsgrupper.  
(Bilaga 1) 
 

1.2 Resultaten från inventering av regionala kompetensbehovet går vidare till 
politiken för beslut om hur processen skall fortskrida. 

 
2 Ansökning om nya utbildningar 
 
2.1 Campus i12 tar bristinventeringen vidare och tillsammans med berörda 

parter, inklusive sektorekonom, upprättas ett beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen.  
Beslutsunderlaget ska innehålla kompetensbehov, ekonomiska 
förutsättningar och studerande underlag.  

2.2 Kommunstyrelsen beslutar om vilka ansökan som ska göras.  
2.3 Campus i12 ansvarar (i möjligaste mån med egen personal senaste ansökan 
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skrevs helt utan konsultstöd) för ansökan och skapar arbetsgrupper med 
branschrepresentanter både offentliga och privata samt högskolan i 
Jönköping, denna arbetsgrupp ska innehålla en majoritet av 
branschrepresentanter för att säkerställa att utbildningarna får en 
utformning som motsvarar de kompetensbrister som identifierats.  
Ansökan ska för att kunna bli behandlad av myndigheten innehålla 
Utbildningens upplägg (Lärartäthet, kursplaner och examinationsmoment), 
Kvalitetssäkringen, Arbetslivets kompetenskrav, Nationellt och Regionalt 
perspektiv, Konjunkturprognoser, Samverkan med arbetslivet, Pedagogisk 
kompetens samt Avsiktsförklaringar från arbetslivet. 
Ansökan ska var myndigheten för yrkeshögskolan tillhanda den 20 juni för 
att behandlas. 
 
Senaste ansökan utvecklingspedagog-NPF. 
 

3 Ansökan beviljas  
3.1 Myndigheten för Yrkeshögskolan ger besked om start samt hur många 

omgångar Campus i12 får, i normalfallet beviljas tre starter. När besked 
meddelats startar marknadsföringsaktiviteterna enligt Campus i12:s 
Marknadsföringsplan.  

3.2 Ansökningstid för studerande.  
3.3 Avstämning söktryck, Campus i12 håller berörd politik informerad om 

söktryck och hur det påverkar den budget som gjorts för utbildningen.  
3.4 Ny utbildning startar.  
4. Marknadsföring 

Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 
Marknadsföring Förbättringar har 

identifierats 
Upprätta marknadsföringsplan, nyttja 
kommunikatörsenheten och 
utbildningarnas ledningsgrupper i arbete 
med marknadsföring 

 
Endast en aktivitetsplan finns för Campus i12 men ett samarbete med 
kommunens kommunikatörsenhet har initierats och en ny marknadsföringsplan 
kommer att presenteras efter årsskiftet. Marknadsföringsplanen syfte är att 
definiera målgrupper och kanaler för de åtgärder som ska tas under 2022.  

Sedan tidigare så samarbetar Campus i12 med representanter från näringslivet, 
Jönköping University, Campus Värnamo, Yrkeshögskolan i Jönköping samt 
Regionen allt i syfte att hitta så kostnadseffektiva marknadsföringsåtgärder som 
möjligt.  Exempel på detta är att man har gemensamt utrymme på Studentum och 
YH-guiden, representerat varandra på mässor, delar mässkalender med mera. 
Campus i12 och respektive anordnare svara dock själva för allt 
marknadsföringsmaterial samt val av kanaler.  

Campus i12 använder sig utav fysiska och digitala kanaler för att fånga trafik till 
hemsidan: 
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5. Rekommendationer från genomlysning för en ekonomi i balans: 

• För att få såväl ett verksamhets- som ekonomiperspektiv är det viktigt att 
involvera olika yrkesprofessioner (sektorchef, verksamhetschef och 
sektorekonom) i budgetprocessen för att få ett kvalitetssäkrat material om 
vilka behov som finns i verksamheten och vilka åtgärder som kan 
presenteras för att minska på verksamheten.  
 

• I syfte att tydliggöra processen kring uppföljningar och prognoser föreslås 
att tydliggöra en struktur för hur budgetuppföljningar ska hanteras inom 
sektorn. Kontinuitet i månatliga budgetuppföljningar med ekonom är 
viktigt. För att få koppling mellan kvalitet och ekonomi är även förslaget 
att införa resultatdialoger där såväl ekonomi-, kvalitets-, medarbetar- och 
utvecklingsfrågor kan lyftas.  

 
• Renodla ekonomisk uppföljning för Campus i12 och Vux i12. Intäkter 

och kostnader ska bokföras på rätt ställe oavsett vem som har budget. Det 
är viktigt dels utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv och dels utifrån ett 
nationellt jämförelseperspektiv mot andra kommuner. 
 

Identifierade utvecklingsområden Campus i12 Del 2 

Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 
Ekonomi Kritiska 

förbättringar har 
identifierats 

Åtgärder behöver vidtas för att nå en 
budget i balans. Tillväxt- och 
utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder 
för att på sektorsnivå nå en budget i balans 
inklusive Campus i12.  
Olika scenarier för vilka åtgärder som kan 
vidtas för Campus i12 är presenterade och 
kostnaden för att bedriva 
utbildningsverksamhet behöver ställas i 
relation till de attraktionsvärden som ett 
campus i Eksjö kommun innebär. 

 
Genomlysningen (del 2) rekommenderar även:  
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder för att på sektorsnivå nå 
en budget i balans inklusive Campus i12 år 2021. För att bedriva Campus i12s 
utbildningsverksamhet långsiktigt visar genomlysningen att ytterligare behov av 
resurser krävs.  
Förutom den dialog som sker i ordinarie budgetarbete så har Campus i12 även 
undersökt följande möjligheter: 
 
6. Effektivisering av Campus i12:s IT-miljö genom att överlåta denna till 
Höglandets-IT.  
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En verksamhetskontakt med HIT, etablerades i april 2021 för att kartlägga 
Campus i12:s IT-miljö och behov, vilket resulterade i att en förstudie skulle starta 
Q3 2021 till en kostnad av 48.000 kronor. Besked från HIT enligt nedan: 

• HIT har av tidsskäl inte möjlighet att på konsultbasis, enligt lämnat 
kostnadsförslag, utföra förstudie/utredning under 2021. Trots detta kan 
man utifrån befintlig kunskap om önskemål och tjänster konstatera att ett 
antal förutsättningar försvårar ett kostnadseffektivt samarbete. 

• Drift av önskad lösning avviker avsevärt från HIT´s ordinarie tjänster. 
Medför högst troligt ökade kostnader för drift/förvaltning/ support som 
behöver inkluderas i prissättning av tjänsten.  

• Osäker avtalslängd gör att prissättning behöver ta hänsyn till etablerings- 
och avvecklingskostnader. 

• En lösning hos HIT skulle innebära att totalt byta ut all befintlig 
utrustning hos Campus I12 – servrar, datorer (ca 130 st) och 
kommunikationsutrustning såsom routers, switchar, brandvägg och 
accesspunkter. 

• HIT kommer basera ett eventuellt erbjudande standardtjänster vilket 
medför att funktioner/kostnader som inte tillför Campus I12 något 
mervärde kommer att ingå. Man kommer bli tvungen att byta tjänster för 
fjärråtkomst, säkerhetskopior, program- och systemdistribution vilket 
medför ett för Campus I12 får ett förändrat arbetssätt.  

• HIT behöver vid ett övertagande gå igenom alla licenser för att passa i 
HIT´s licensmodell. 

• Finns en risk att det finns tjänster som HIT inte kan erbjuda för att få 
motsvarande funktionalitet som man har idag. 

• Om man vill att HIT går vidare önskar HIT först en indikation på 
Campus I12s budget och investeringshorisont. HIT rekommenderar också 
att man tar in en jämförande offert från annan leverantör för att HIT 
gemensamt ska ha en indikation på kostnadsbilden.  

HIT:s bedömning att det inte ekonomiskt försvarbart att ändra på den rådande 
ordningen, enbart byte av datorer skulle medföra en investering på 3 mkr, till detta 
kommer troligen ökade kostnader för support och licenser då HIT i dagsläget 
måste köpa in kompetens för att hantera Campus system och programbehov.  

7. Öka intäkter genom nya utbildningar 

Under 2021 har en ny utbildning sökts, utvecklingspedagog, beslut från 
myndigheten kommer i mitten på januari. Näringslivsenheten kartlägger bristyrken 
och då denna är klar kommer nya ansökningar att göras. 

Branscher som är föremål för kartläggning: 

• Vård 
• Industri 
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• Turism / Besöksnäring 
 

8. Effektivisering av existerande verksamhet 

Campus i12 har sedan 2019 gått från 12 till 6 medarbetare samt minskat lokalytan 
med 1 500 m2 ytterligare besparingar är svåra att göra utan att dramatiskt sänka 
kvalitén på utbildningarna och därmed äventyra framtida utbildningar. 

Identifierade utvecklingsområden Vux i12 Del 1  

I genomlysning del 1 vad ett identifierat utvecklingsområde: ”Intäkterna ifrån 
Migrationsverket har minskat och prognostiseras att minska ytterligare kommande år. Det är 
viktigt med ett aktivt arbete för att kunna anpassa verksamheten till de förändrade 
förutsättningarna.” Visar analysen att studieresultat har försämrats och 
närundervisning bör ske i högre utsträckning finns en svårighet att bedriva 
verksamheten inom befintlig budget.  
 
Identifierade utvecklingsområden Vux i12 Del 2 

 
Område Bedömning Kommentar / Fortsatt arbete 

Distansundervisning 

Förbättringar 
har 

identifierats  

Viktigt att följa upp 
studieresultat och ha med i 
analysen på vilka nivåer och 
omfattning 
distansundervisning ska 
fortsätta. Positivt med 
studiehallar och bra om det 
krav på närvaro minst en 
gång i veckan.   

Omfattning av 
undervisning 
15h/vecka Ej bedömt 

Strategisk samsyn inom 
förvaltningen saknas. 

   

Behov av stöd 
utanför skolan 

Förbättringar 
har 

identifierats 

Integrationsgruppen behöver beakta frågan 
i arbetet när gemensam handlingsplan 
arbetas fram för integrationsarbetet i 
kommunen. 

Samarbete  

Förbättringar 
har 

identifierats 

Fortsätta arbeta för ett 
förvaltningsövergripande angreppssätt 
inom integration.  

Flera bra initiativ och projekt har påbörjats 
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och viktigt att det finns hållbarhet över tid 
för att nå framgång. 

 
Genomlysningen (del 2) rekommenderar även:  
 
Studieresultaten noga följs upp och analys görs på vilket sätt 
distansundervisningen påverkat studieresultat och antal studieavbrott samt i vilka 
nivåer och i vilken omfattning distansundervisningen ska fortsätta efter pandemin.  

Status för ovanstående beslut och utvecklingsområden redovisas nedanstående:  

 
1 Anpassning av verksamheten (minskade intäkter från Migrationsverket)  
1.1 Delar av intäktsbortfallet till följd av minskade schablonintäkter ersätts genom 

utökade ansökningar av statsbidraget ”Regionalt yrkesvux kombination” där 
elever läser yrkesutbildningar parallellt med, eller integrerat med, utbildningen i 
svenska.  
Personalstyrkan har kontinuerligt minskats de senaste åren genom såväl 
uppsägningar som att vakanta tjänster inte tillsatts. 
Genom att bedriva merparten av all undervisning på distans så har behovet av 
externa lokaler eliminerats.  

 
2 Distansundervisning 

2.1 Distansundervisningen i utbildningen i svenska för invandrare, Sfi, som norm 
under pandemin har haft uppenbara brister, även för studievana elever. En 
återgång till mer platsbunden/lärarledd undervisning krävs för att identifierade 
utvecklingsområden skall kunna åtgärdas.  

 
3 Omfattning av undervisning 15h/vecka  
3.1 Innehållet i de lagstadgade 15 timmarna undervisning/vecka har under 

pandemin till största delen bestått av uppgifter som deltagarna löst på distans. 
Under hösten har en återgång till mer lärarledd undervisning skett där såväl 
gruppstorlekar som omfattningen av den lärarledda undervisningen ökats (i 
dagsläget grupper om 10-12 elever med 6 – 8 timmar lärarledd undervisning 
kombinerat med distansstudier). Till årsskiftet bedöms undervisningen bedrivas 
i grupper om 15-20 elever med 10-12 timmars lärarledd undervisning i 
genomsnitt. 

4 Behov av stöd utanför skolan  

4.1 De nyanlända eleverna har ett fortsatt stort behov av stöd rörande frågor till 
och kontakter med allehanda myndigheter. I dagsläget finns ingen samordnad 
funktion för hjälp/stöd i kommunen, vilket givetvis påverkar elevernas 
studieförmåga då många fokuserar på försörjning i första hand.  

5 Samarbete  
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5.1 Samarbetet med övriga intressenter rörande elever på Komvux fungerar, givet 
de aktuella förutsättningarna, bra. Regelbundna möten på chefsnivå såväl som 
på handläggarnivå genomförs kontinuerligt med sociala sektorn, 
Arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och, vid behov, regionen och 
Försäkringskassan. 
  

6 Studieresultat, Bilaga ”Studieresultat Sfi vt 2021”  
6.1 Studieresultaten på komvux följs upp kontinuerligt såväl kvantitativt som 

kvalitativt. Utvärderingen av studieresultaten under det senaste året visar att 
eleverna på sfi generellt sett klarat distansstudierna mycket sämre än eleverna på 
grundläggande och gymnasial nivå.  
Identifierade orsaker till detta är bl.a. 

• Bristande förståelse för den svenska kunskapssynen. 
• Bristande IT-kompetens. 

 Bristande tillgång till tekniska hjälpmedel i hemmen. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att till tillväxt- 
och utvecklingsberedningens sammanträde 2021-12-15 komplettera utredningen 
av resultatet av SFI, med att utreda utökad kostnad för mer SFI undervisning 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2021-11-15 
Tjänsteskrivelse från utbildningschef Campus i12 Anders Nermo, 2021-11-08 
Eksjö kommun Kompetensbehovsanalys 
YH Ansökan Utvecklingspedagog 2022 
Studieresultat SFI vt 2021 
      

 
Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 402 Handlingsplan Eksjö Museum och Eksjö 
Tourist Center 
Dnr KLK 2021/301 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna handlingsplanen. 
 
Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), Ingegerd Axell (S), Birgitta 
Johansson (S) och Jan Ekelund (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, Bilaga 2.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (Ks § 320) att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram en handlingsplan med alternativ för genomförande av effektivisering av 
Muséet. Handlingsplan gäller besparing av 690 000 kronor på Eksjö 
museum/Tourist Center med full effekt från 2022 samt en intäktshöjning med 
400 000 kronor i ökad försäljning med full effekt från 2022.  
 
För att möjliggöra uppdraget har en handlingsplan tagits fram. 
 
Åtgärder – besparing 690 000 kronor 

• Med motsvarande 1,25 tjänst.  
• Personalminskning av antal timanställda under högsäsong.  
• Minskat antal utställningar och programverksamhet. 

 
Konsekvenser – besparing 690 000 kronor 

Verksamheten kommer att påverkas av nedskärningen inom tre områden. 

• Öppettider. Då det blir personalminskning av fasta tjänster samt en 
minskning av vikarier kan det innebära svårigheter schematiskt att hålla 
samma öppettider som idag. Då ordinarie personal behöver ha ledigt vid 
semester och storhelger kan det bli svårigheter med att täcka upp för dem 
då det är under sommarperioden som vi har det största behovet av vikarier. 

• Programverksamhet – Då programmen hör ofta ihop med utställningarna 
innebär det att programverksamheten kan minska i antal, alternativet är att 
välja program som inte kostar så mycket. Det vill säga att inte anlita 
föreläsare som tar fullt arvode, utan satsa mer på program med museets 
egen personal eller billigare lösningar. 

• Utställningar – Då en besparing görs inom utställningsverksamheten 
innebär det att det ekonomiskt inte är möjligt att hålla samma antal 
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utställningar som idag. Muséet har i nuläget åtta utställningar per år, med en 
besparing beräknas det att bli fem utställningar per år. 

En fördjupad och detaljerad beskrivning av hur det kommer att påverka 
verksamheten kommer att arbetas fram under vintern/våren. 

Ökad intäkt för budget i balans – 383 000 kronor 
 
Effekt 2022  

• Tjänst 100 procent, 147 000 kronor från och med augusti 
• Tjänst minskad tjänstgöringsgrad från 100 procent till 75 procent, 87 000 

kronor från maj. 
• Timanställd personal säsong, 90 000 kronor 
• Minskat antal utställningar, 59 000 kronor 

 
Totalt: 383 000 kronor 
Då det är svårt att få full effekt på grund av att de förslagna indragningarna av 1,25 
tjänst behövs det en ökad intäkt om 307 000 kronor för att uppnå full besparing om 
690 000 kronor för 2022. 
 
Effekt 2023 

• Tjänst 100 procent, 404 000 kronor 
• Tjänst minskad tjänstgöringsgrad från 100 procent till 75 procent, 137 000 

kronor 
• Timanställd personal säsong, 90 000 kronor 
• Minskat antal utställningar, 59 000 kronor 

 
Totalt: 690 000 kronor   
 
Åtgärder för ökat intäktskrav – 400 000 kronor 
 
Då muséet och Tourist Center har 56 000 registrerade besökare i butiken på årlig 
basis samt att ännu fler passerar på Museigården och gågatan finns det möjlighet till 
en ökad merförsäljning. 

Butiken har idag bra produkter med hög kvalitet och detta är inget som ska 
förändras då dessa produkter är efterfrågade och säljer bra. Det finns även 
produkter med ett lägre pris men fler måste tillkomma samt produkter med ett 
tydligt Eksjö tema. Personalen på Muséet/Tourist Center har sedan tidigare 
påbörjat ett arbete med merförsäljning och har ökat försäljningen med 60 kronor 
per kund sedan 2020 och tagit fram en lista över förslag på nya produkter.  

Till högsäsong kan Muséet/Tourist Center sätta upp en Popup butik vid gågatan 
med anslutning till Museigården för att även nå de besökare som inte går in på 
Muséet/Tourist Center. Detta innebär att det skapas en ny försäljningsyta med 
möjligheter till ökade intäkter.                                                                                               
För bemanning kan sommarjobbare med fördel anställas. 
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Målsättningen är att minst 10 000 av de som besöker butikerna handlar ur det nya 
sortiment för 70 kronor, enbart detta skulle generera i en merförsäljning av 700 000 
kronor. I de 700 000 kronor finns utrymme för inköp av produkterna.  

Möjligheter finns att vara återförsäljningskanal åt andra och sälja mot provision, 
idag har muséet åtta hantverkare där man får en provision om 30 kronor.  

Ett samarbete med Näringslivsavdelningen har påbörjats med fokus kring en 
affärsutvecklingsprocess som omfattar strategi kring marknadsföring för att öka 
omsättningen/försäljningen.  

Inom projektet ”Digitalisera flera – för en hållbar framtid” finns möjlighet för 
Eksjö museum/Tourist Center att få hjälp med en affärsutvecklingsprocess gällande 
fysisk handel men också e-handel.  

Dialog förs om hur Eksjö museum/Tourist Center kan utveckla sin redan befintliga 
fysiska verksamhet samt den digitala.  

Eksjö museum/Tourist Center har blivit erbjuden möjlighet att affärsutveckla sin 
verksamhet genom coachning som anpassas till den egna verksamhetens behov 
inom ramen för projektet, vilket innebär att ingen kostnad uppstår för Eksjö 
museum/Tourist Center.  

Eksjö museum/Tourist Center står inför stora utmaningar att få en budget i balans 
2022 där en omorganisation av verksamheten resulterar i nya arbetssätt och roller.  

Det innebär också att färre ska göra mer och samtidigt fortsätta att hålla en hög 
kvalitet och ambitionsnivå i uppdraget.  

En fördjupad och detaljerad beskrivning av hur det kommer att påverka 
verksamheten gällande öppettider, programverksamhet och utställningar kommer 
att arbetas fram under vintern/våren 2022. 
 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén och museichef Pia Löfgren, 2021-
11-12 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-28  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 403 Simhall för personer med särskilda 
behov - utredning 
Dnr KLK 2021/246 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna utredningen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (Ks § 330) att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda behovet av tillgänglighetsanpassad vattenträning för barn och vuxna 
med särskilda behov och för habilitering såväl som rehabilitering. 
 
Eksjö Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda 
behov och för habilitering. Då elever måste kunna simma i årskurs sex för att få 
godkänt i idrott, har dessa elever prioriterats. 
 
Utredningen är uppdelad på fyra olika områden enligt nedan: 
 
Nuläge 
 
25 metersbassäng med 6 banor 
 

• Används för förskoleklass upp till årskurs 3 gymnasiet för 
simundervisning under skoltid, måndag-torsdag dagtid 

• Allmänheten mellan 14.00-20.30 tisdag-torsdag 
• Simskolegrupper eftermiddagar måndag-torsdag 
• Simklubben hel söndag och måndag kväll samt bokning av enskilda banor 

övriga kvällar 
• Allmänhet fredagar 11-19.30, lördagar 10-15, söndagar 11-15 
• Vattengympa tisdag, torsdag och fredagar 
• Här finns också förfrågningar om att erbjuda Habilitering, rehabilitering, 

privatbokningar, garnisonsbokningar, enskild gruppträning med flera 
 
Undervisningsbassäng 12x6 meter 
 

• Används för skolans simundervisning måndag-torsdag 
• Allmänhetens bad  
• Simklubben för de minsta grupperna  
• Simskolegrupper 
• Babysim 
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Lek och plaskbassäng 

• Lek och plaskbassäng för de minsta 
 

Önskat läge 
 

• Undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten som är avskild från 
övriga bassänger. 

•  Tillgänglighetsanpassad med separata omklädningsrum vilka ska vara 
tillgängliga utan att passera igenom simhallen 

Drömläge 
 

• En relaxavdelning skulle vara ett trevligt och inbjudande inslag i simhallen 
och är även efterfrågat av besökare. En relaxavdelning skulle kunna 
innebära en ökning av antal badgäster och ökade intäkter 

Önskemål om bassängtid i Eksjö kommun 

I dagsläget är det nio olika verksamheter som har behovet av 
tillgänglighetsanpassad vattenträning för barn och vuxna med särskilda behov och 
för habilitering såväl som rehabilitering. I tjänsteskrivelsen redogörs de olika 
verksamheterna och deras önskemål samt om simhallens begränsade möjligheter 
att tillgodose deras behov idag. 
 
För att kunna tillgodose de behov som efterfrågas behövs det en ny 
tillgänglighetsanpassad undervisningsbassäng med höj- och sänkbart golv som är 
avskild från övriga bassänger. Det behövs även separata omklädningsrum vilka 
ska vara tillgängliga utan att passage behöver ske igenom simhallen. 
 
En investering i en tillgänglighetsanpassad undervisningsbassäng med ovannämnd 
specifikation skulle innebära att Eksjö kommun tar ytterligare ett steg närmare 
visionen och ledstjärnan om att ”Alla är vi Eksjö kommun” samt ”Eksjö kommun 
är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande kommun som 
gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och utveckla. En aktiv 
kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid för meningsfull fri tid.” 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivning från anläggningschef Annika Fyhr, 2021-11-04 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-28 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Ks § 404 Individ och familjeomsorgen-
utredningsuppdrag Åtgärder som erbjuds 
och/eller krävas av personer med 
försörjningsstöd 
Dnr KLK 2021/308 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (KS § 327) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till socialberedningen och kommunstyrelsen i november redovisa åtgärder som 
kan erbjudas och/ eller krävas av personer med försörjningsstöd, både utifrån 
kompetenshöjande åtgärder och andra insatser.  

Arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper  
 
Arbetsmarknadsenheten (AME:s) verksamhet bygger på samverkan med övriga 
aktörer så som Arbetsförmedlingen (AF) och biståndsenheten men även 
gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). En samverkan 
med dessa är nödvändig för att möjliggöra organisationsförändring och för 
resultat- och måluppfyllelse. Både interna och externa samverkansparter har 
därmed tidigt inkluderats för dialog, samordning och kunskapsutbyte.  

Biståndsenhetens verksamhetsgrupp ekonomiskt bistånd samt vuxen 
socialpsykiatri och missbruk är viktiga för att nya mötesstrukturer ska 
implementeras och vara hållbara över tid. Arbete är inlett med hittills positivt 
resultat och respons mellan kollegor, men kännedomen om varandras 
verksamheter är inte tillräckligt för att uppnå effekt. Samverkan, en tydlig 
handläggningsprocess, tydliga och tidsbegränsade insatser med tydligt definierade 
mål är direkt nödvändigt för att den juridiska linjen ska kunna vara verksam på ett 
rättssäkert sätt. Det ökar den juridisk möjlighet att i större utsträckning kravställa 
försörjningsstöd. Kortare och tydliga insatser verkar även för bättre samverkan 
med övriga myndigheter. Förhoppningen är att förändringarna ska möjliggöra för 
ökat flöde av klienter samt att handläggaren lättare kan verka för att klienten får 
rätt försörjning från rätt huvudman.  

Ett prioriterat arbete för IFO:s berörda verksamheter bör därför vara att på ett 
gemensamt och överenskommet sätt arbeta utifrån de förändrade 
processerna/rutinerna, samt att ha ett tydligt ägandeskap av processerna för att 
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hantera gränssnitten som alltid kommer att finnas på grund av bredden på 
arbetsmarknadsrelaterade insatser. 

Vidare kommer hälsa, integration, arbete (HIA) även fortsatt samverka med (lagen 
om stöd och service) LSS för individer som är närmare arbetsmarknaden och kan 
klara en regelbunden närvaro men utan arbetskrav. Detta kommer göras genom 
platser som LSS förfogar över samt platser efter möjlig bedömning. Det är av vikt 
att det fortfarande finns möjliga platser för arbetsträningar i relation till 
försörjningsstöd.  
 
Kompetenshöjande verksamhet 
Våra juridiska mandat för kommunal kompetenshöjande verksamhet (4 kap. 4 § 
Socialtjänstlagen (SoL)) gentemot Arbetsförmedlingens blir allt tydligare i och 
med Arbetsförmedlingens reform 2022. Reformen innebär sammanfattningsvis att 
alla insatser hos Arbetsförmedlingen kommer upphandlas hos privata aktörer. Det 
innebär att HIA/socialsekreterare ekonomiskt bistånd behöver ta allt mer hänsyn 
till att klienten kan vara inskriven i annat arbetsmarknadspolitiskt program. Vi kan 
enligt kommunallagen inte konkurrera om dessa klienter då Arbetsförmedlingen 
inte kan anvisa till oss som aktör. Detta gör att vi är osäkra på vilka klienter vi 
kommer ha tillgång till men det är troligt att man i Eksjö inte kommer kunna 
upphandla ett heltäckande insatsnät. Den målgrupp som Arbetsförmedlingen 
signalerar är svårmatchad är klienter med bristfälliga språkkunskaper i svenska. 
Här har HIA flera insatser såsom extratjänster och speciellt inriktad 
arbetsmarknadskonsulent som samverkar insatser mellan SFI, klient, praktik och 
Arbetsförmedlingen för personer som står kodade som matchningsbara hos 
Arbetsförmedlingen.  
 
AME- kompetenshöjande verksamheter 

• Rehabiliterande insats – långt från arbetsmarknaden  
• Arbetsförmedlingen nästa instans  
• 4 kap 4 § Socialtjänstlagen – komma närmare arbetsmarknaden 
• Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) – 

tidsbestämt – utvecklande - start 
• Utreda arbetsförmåga/oförmåga 
• Praktik i kommunal regi – ej näringsidkare 
• Samverka kompletterande ihop med Arbetsförmedlingen och SFI/skola 
• Ej konkurrera med annan arbetsmarknadspolitisk insats såsom 

Arbetsförmedlingen. 
• Ska samråda innan insats beviljas.  
• Fokus – personen ska hitta en väg till egenförsörjning.  

AME- insatser 
• Stöd och kartläggning – mål att hitta väg genom olika instanser till 

självförsörjning 
• Arbetsträning, förstärkt och med fördjupad bedömning – bedömer nivå 

för arbetsförmåga  
• Praktik internt och externt – i samverkan med andra huvudmän 
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• SE –Supported employment  
• Samverkan med olika ESF projekt 
• Språkpraktik – Samverkan med SFI och AF 
• Ferie 
• Ungdomsanställningar 
• Övriga anställningar enligt BEA med lönestöd i AF. 
• Extratjänster 

 
Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från Jill Ekdahl, enhetschef och Carina Andersson, funktionschef, 
2021-10-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 
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Ks § 405 Individ och familjeomsorgens 
utredningsuppdrag – Riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 2022 samt redovisning av överklaganden 
Dnr KLK 2021/309 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta de uppdaterade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd från och med 2022, 
 
att godkänna redovisning av Riksnorm för 2022, samt 
 
att godkänna information utifrån redovisningsuppdrag av antal överklagande med 
utfall kopplat till försörjningsstöd de senaste två åren. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (KS § 327) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till socialberedningen och kommunstyrelsen i november redovisa antal 
överklagande med utfall kopplat till försörjningsstöd de senaste två åren, samt att 
göra en fördjupad genomgång för socialberedning och kommunstyrelse av 
"Riktlinjer för försörjningsstöd" inför politiskt ställningstagande av eventuell 
revidering. 

Riktlinjerna omfattar handläggning av ärenden inom området för ekonomiskt 
bistånd som är en del av biståndsenheten i Eksjö kommun.  

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning 
och likvärdig bedömning gällande rätt till bistånd, bidragsnivå samt insatser för 
stöd till självförsörjning. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet. 

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet. Enligt 
socialtjänstlagen ska dock en individuell behovsprövning alltid göras och om 
sakliga skäl föreligger kan det motivera avsteg från riktlinjerna. Riktlinjerna får inte 
uppfattas som en absolut gräns för att beviljas bistånd eller inte. De krav som 
ställs på sökanden ska anpassas efter den enskildes förmåga och förutsättningar. 

Ny lagstiftning och rättsliga utslag i domstol måste fortlöpande beaktas. 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån 
på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår 
och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. I riksnormen 
2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med 
riksnormen för 2021. 
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Kommunstyrelsen gav under hösten 2021 Individ- och familjeomsorgens (IFO) 
biståndsenhet i uppdrag att redovisa antal överklagande med utfall kopplat till 
försörjningsstöd de senaste två åren.  

År 2019 - 4 överklagande av beslut, avslag på alla 

År 2020 - 5 överklagande av beslut, avslag på alla 

År 2021 (hittills) - 7 överklagande av beslut, varav ett gynnande och resterande 
avslag 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-11-17 
Tjänsteskrivelse av Carina Andersson, funktionschef, 2021-11-04 
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 
Ändringar och tillägg i Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 
Riksnorm 2022 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef IFO 
Socialchef 
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Ks § 406 Individ och familjeomsorgens 
utredningsuppdrag - organisation och 
personalstyrka, försörjningsstöd 
Dnr KLK 2021/310 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (Ks §327) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till socialberedningen och kommunstyrelsen i november redovisa 
organisation/personalstyrka för verksamheten kopplat till försörjningsstöd 2018-
2021 samt presentera jämförelser med rikssnitt och jämförbara kommuner.  

Uppdraget redovisas i tre olika huvudavsnitt 

• Organisation / personalstyrka för Eksjö kommun.  
• Jämförelser med höglandskommunerna.  
• Jämförelser med rikssnitt och liknande kommuner  

 
Organisationen kopplat till försörjningsstöd i Eksjö kommun är uppdelad i en del 
som arbetar med det ordinarie försörjningsstödet och en del som är kopplat till 
försörjningsstöd inom flyktingmottagandet, etableringen och ”glappet”, det vill 
säga den tid som kommunen ansvarar för att betala ut ekonomiskt bistånd innan 
etableringsersättningen betalas ut.  
Socialsekreterarna som arbetar med handläggning av försörjningsstöd inom dessa 
delar finns organisatoriskt på två olika enheter, dels biståndsenheten och dels 
Hälsa Integration och Arbete (HIA) (med namnbyte till AME 
Arbetsmarknadsenhet). 

Budgeterat antal årsarbetare socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd 
var 2018 totalt 7,0 årsarbetare och år 2021 är det budgeterat med 8,5 årsarbetare. 
Under perioden har antalet årsarbetare som arbetar på Biståndsenheten ökat och 
antalet årsarbetare som arbetar på HIA/AME minskat. Utöver ovanstående finns 
det också 1,0 tjänst som arbetar med våld i nära relation som också har koppling 
till handläggargruppen om ekonomiskt bistånd.  

Jämförelser med höglandskommunerna 
Det finns inte nationell statistik på hur organisation/personalstyrka kopplat till 
ekonomiskt bistånd ser ut i de olika kommunerna. En jämförelse av detta har 
istället gjorts med höglandskommunerna.  
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• Budgeterat antal handläggartjänster ekonomiskt bistånd.  
Aneby 4, Eksjö 8,5, Nässjö 14, Sävsjö 6 och Vetlanda 11 tjänster. 

• Antal vuxna biståndsmottagare  
Genomsnittligt antal vuxna biståndsmottagare per månad. 2018-2020 
avser genomsnitt på helår och 2021 avser genomsnitt januari-september. 
Alla medlemmar i ett biståndshushåll registreras som biståndsmottagare, 
oavsett om biståndet avsett hushållet som helhet eller enbart någon av 
dess medlemmar. Vuxen biståndsmottagare är person som är 18 år eller 
äldre och som inte omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet. Totalt 
antal biståndsmottagare är samtliga vuxna och barn som ingår i 
biståndshushållet. Uppgifter är ifrån Socialstyrelsen.  
Aneby 98, Eksjö 377, Nässjö 762, Sävsjö 225 och Vetlanda 364. 

• Antal budgeterade tjänster per vuxna biståndsmottagare 
Beräkning budgeterade tjänster dividerat med antal vuxna 
biståndsmottagare. 
Aneby 25, Eksjö 44, Nässjö 54, Sävsjö 38 och Vetlanda 33. 

Ett ärende kan variera i omfattning och varaktighet. Statistiken tar heller inte 
hänsyn till flödet av antal nya och utskrivna biståndsmottagare.  

Hur kommunerna organiserar och exakt vad som är innehålle i tjänsterna kan se 
olika ut, exempelvis om man har separerat handläggare som arbetar med 
ekonomiskt bistånd kopplat till flyktingmottagningen. Likaså ser det lite olika ut 
med 1:e socialsekreterare som exempelvis inte Vetlanda kommun har. Vetlanda 
kommun har istället enhetschef och i arbetsuppgifterna ingår bland annat 
ekonomiskt bistånd till missbrukar och egna medel.  

Aneby kommun håller förnärvarande på att se över bemanningen, parallellt med 
införande av bland annat e-tjänster. Statistiken ger en indikation på hur 
organisation/personalstyrka är i respektive kommun och ska användas med viss 
försiktighet. För att djupare analyser ska kunna dras behöver i så fall en 
fördjupning ske.  

Vid budgetberedningen 2021-08-25 i budgetprocess 2022-2024 redovisades en 
avvikelseanalys för kommunens olika verksamheter. I avvikelseanalysen 
redovisades bland annat nettokostnaden ekonomiskt bistånd kronor per invånare 
där Eksjö har haft en högre kostnadsutveckling än samtliga jämförelsegrupper 
(genomsnitt alla kommuner i Sverige, Jönköpings läns kommuner, kommuner 
med en liknande struktur utifrån individ- och familjeomsorg samt de kommuner 
som på helheten liknar Eksjö kommuns struktur mest.) Jämfört mot liknande 
kommuner inom individ- och familjeomsorg var Eksjö kommuns kostnader cirka 
7,7 mnkr högre år 2020, vilket motsvarade 33 procent högre kostnadsnivå.  

I uppdraget ingick att göra en jämförelse av organisation och personalstyrka 
kopplat till försörjningsstöd med rikssnitt och med jämförbara kommuner. 
Statistik på den detaljnivån finns inte tillgängligt. Samtliga kommuner redovisar 
däremot in vilket utfall som kommunerna har haft inom olika verksamheter per 
år, det så kallade räkenskapssammandraget. Utifrån detta finns underlag på vad 
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kommuner har haft för utfall för ekonomiskt bistånd totalt, men också vilket utfall 
som kommunerna har haft för verksamheten ekonomiskt bistånd exklusive 
utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta utfall innehåller allt annat som är kopplat till 
ekonomiskt bistånd förutom det utbetalda biståndet. Exempel på kostnader som 
inkluderas är personalkostnader för socialsekreterare, eventuella 
bemanningskonsulter, övriga verksamhetskostnader såsom lokal, 
kompetensutveckling. Det innehåller också direkta stöd- och ledningsfunktioner 
som enhetschef såväl som verksamheten ekonomiskt bistånds andel av övriga 
gemensamma kostnader som exempelvis förvaltnings- och sektorsövergripande 
stöd- och ledningsfunktioner.  

Eksjö kommun har haft lägre kostnader än samtliga jämförelsegrupper mellan 
åren 2016-2020 för verksamheten ekonomiskt bistånd exklusive utbetalt 
ekonomiskt bistånd. Däremot har Eksjö kommun haft en högre 
kostnadsutveckling än jämförelsegrupperna mellan åren 2018-2020 även om 
Eksjös kostnad fortsatt är lägst år 2020.  

Vid jämförelse av 2020 års kostnader hade Eksjö kommun cirka 0,3 mnkr 
(motsvarar cirka 4,1 procent) i lägre kostnader jämfört med genomsnittet bland 
Sveriges kommuner. Jämfört mot kommuner med liknande struktur hade Eksjö 
lägre kostnader med cirka 0,5 mnkr (motsvarar cirka 7,5 procent).  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, Simon Lennermo Biträdande 
ekonomichef, Nelly Hugosson, sektorsekonom, 2021-11-12.  
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Socialchef 
Funktionschef IFO 
Sektorsekonom sociala sektorn 
Biträdande ekonomichef 
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Ks § 407 Individ och familjeomsorgen – 
utredningsuppdrag Måluppfyllelse för minskat 
försörjningsstöd och ökad sysselsättning 
Dnr KLK 2021/311 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (KS § 327) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till socialberedningen och kommunstyrelsen i november utifrån 
kommunprogrammets mål redovisa indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse 
för minskat försörjningsstöd och ökad sysselsättning. 

Verksamhetsplan IFO ger verksamheten den enhetliga och överblickbara struktur 
som krävs för att ge tillgänglig och hållbar styrning och ledning samt för att skapa 
en medvetenhet hos personal. Planen anger mål för hur verksamheten inom de tre 
områdena biståndsenheten, socialt stöd vari arbetsmarknadsenheten (AME) ingår 
och omsorgen funktionsnedsättning, årligen ska arbeta för att utveckla och 
kvalitetssäkra handläggnings- och verkställighetsarbetet enligt grunduppdraget 
som socialnämnden beslutat.  

Ur verksamhetsplanen fastställs årligen handlingsplan IFO som anger hur varje 
verksamhetsområde ska arbete med prioriterade aktiviteter, med egenkontroll, hur 
fastställda mål ska genomföras och kontinuerligt följas upp. Redovisning av 
resultat och åtgärder dokumenteras samlat i verksamhetsårets halv- och 
helårsbokslut och är ett underlag för IFO:s förbättrings- och utvecklingsarbete. 
Uppföljning sker även löpande i resultatdialoger.  

Arbetsmarknadsenheten AME:s verksamhet bygger på samverkan med övriga 
aktörer så som arbetsförmedlingen och biståndsenheten men även gymnasieskola, 
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Vidare kommer AME även 
fortsatt samverka med lagen om stöd och service (LSS) för individer som är 
närmare arbetsmarknaden och kan klara en regelbunden närvaro men utan 
arbetskrav. Det är av vikt att det fortsatt finns möjliga platser för arbetsträningar i 
relation till försörjningsstöd. För ekonomiskt bistånd är även en central 
samverkanspart Försäkringskassan och regionen.  

För båda dessa verksamheter är samverkan nödvändig för att möjliggöra 
organisationsförändring, rättssäkerhet, utveckling, omvärldsbevakning samt för 
resultat- och måluppfyllelse. Både interna och externa samverkansparter 
inkluderas för dialog, samordning och kunskapsutbyte.  
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Samverkan internt kräver samordning internt. AME, biståndsenhetens 
verksamhetsgrupp ekonomiskt bistånd samt vuxen socialpsykiatri och missbruk är 
viktiga samverkansparter för varandra både för hållbar och effektiv mötesstruktur 
och för brukarens måluppfyllelse.  

Den externa samverkan har under det senaste året till stor del fokuserat på 
arbetsförmedlingens befintliga och kommande uppdrag samt organisation och hur 
det påverkar kommunernas arbetsmarknadsenheter. Det finns nätverk och 
samverkansforum både regionalt och lokalt där både representant för AME och 
ekonomiskt bistånd ingår. 

Lokalt finns en styrgrupp för samverkan mellan arbetsförmedlingen och 
kommunen med syfte att följa upp den lokala överenskommelsen på strategisk 
nivå. Till detta är en arbetsgrupp kopplad som verkar för att samverkan sker 
mellan aktuella verksamheter. 

Samverk är en lokal överenskommelse gällande samverkan om rehabilitering i 
syfte att genom samverkan mellan Samverks aktörer i Eksjö effektivt utnyttja 
samhällets resurser till stöd för personer med behov av insatser från olika aktörer. 
Ambitionen är att snabbt och på bästa sättet samordna insatser. Denna rutin är till 
för samverkansbehov där ordinarie, befintliga samverkansmetoder och nätverk 
saknas eller behöver utvecklas. Målgrupp är personer i arbetsför ålder (16–65 år) 
som bedöms ha behov av samordnade insatser från minst två av de berörda 
parterna. Samverk har en styrgrupp samt arbetsgrupp och Samverk individ med 
uppdrag att hitta samverkan och ansvarsfördelning i individuella ärenden där 
aktuella myndigheter finns med som part. 

Det är svårt att med tillförlitlighet kunna mäta samverkan i syfte att följa upp och 
kvalitetssäkra hur samverkan genomförs och följs i enlighet med 
kommunprogrammets effektmål. Men som beskrivs ovan finns fasta och 
etablerade forum för samverkan där AME ingår som en given part. Ytterligare 
redovisningar av samverkan och dess utfall kommer genomföras framåt. 

Egenkontroller som är pågående i enlighet med handlingsplan IFO inom 
ekonomiskt bistånd är 

• Antal nybesöksärenden (redovisning/tertial) 
• Antal avslutade ärenden (redovisning/tertial) 
• Antal ärenden från annan kommun (redovisning/tertial) 

En brukarenkät för mätning av upplevd delaktighet är framtagen och ska börja 
lämnas ut under årets slut. Resultatredovisning genomförs per helår. 

Egenkontroller som är pågående i enlighet med handlingsplan IFO inom AME är 
• Extratjänster (redovisning/tertial) 
• Antal inkommande och avslutade insatser (redovisning/tertial) 
• Typ av insats och vilken huvudman (redovisning/tertial) 

En brukarenkät för mätning av upplevd delaktighet håller på att tas fram. 
Resultatredovisning genomförs per helår. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Jill Ekdahl, enhetschef och Carina Andersson, funktionschef 
IFO, 2021-10-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA 
Socialchef 
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Ks § 408 Prestationsbaserat statsbidrag - Sociala 
sektorn 
Dnr KLK 2021/313 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela prestationsbaserade 
statsbidrag till kommuner. Syftet är att öka incitamenten att utöka bemanningen 
av sjuksköterskor i särskilda boenden, samt till de kommuner som minskat 
andelen timanställningar inom vård och omsorgsverksamheten. 

Eksjö kommun har sökt båda dessa prestationsbaserade bidrag under september 
månad 2021.  

Prestationsbaserat stadsbidrag till kommuner som utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner som har god bemanning av 
sjuksköterskor alternativt kan uppvisa en förbättring i antal sjuksköterskor i 
särskilda boenden, eller kan uppvisa förbättring inom vidareutbildningar av 
undersköterskor till sjuksköterskor. Bidraget kan också erbjudas kommuner som 
ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare 
(MAL).  

Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den 1 
januari 2020 till och med den 31 december 2021.  

Enligt preliminära siffor baserat på andelen äldre över 80 år i kommuner kommer 
Eksjö kommun att erhålla 2 277 691 kronor för detta statsbidrag.  
Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är preliminär kan beloppen i den 
slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre. 

Samtliga kommuner får i egenskap som huvudman för verksamheten anmäla sitt 
intresse för att ta del av statsbidraget. Eftersom det rör sig om ett generellt 
statsbidrag får kommunen fritt använda medlen under 2022 och 2023.  
Socialstyrelsen betalar ut medlen under andra kvartalet 2022, medlen kan 
användas till och med den 31 december 2023. Det finns inget krav på 
återapportering kring användning av tilldelade medel. 

För att beviljas bidrag krävs det att ett av dessa nedanstående villkor är uppfyllda.  
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Villkor 1: Enligt Socialstyrelsen är definitionen av en god sjuksköterskebemanning 
för just detta statsbidrag 0,041 sjuksköterskor per plats, alltså 4,1 sjuksköterskor 
per 100 platser.  

Definitionen av förbättring av antal sjuksköterskor är att verksamheten ska ha 
ökat antal sjuksköterskor per plats med 0.01, alltså 1 sjuksköterska mer per 100 
platser än vid tidigare mått.  

Villkor 2: För att erhålla medel för en ökad andel undersköterskor som påbörjat 
vidareutbildning till sjuksköterska bland nuvarande personal krävs det en ökning 
av andelen som påbörjat vidareutbildning till sjuksköterska med minst 1 procent.   

Villkor 3: För att erhålla medel för att verksamheten har ökat antalet anställda 
specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare krävs det att antalet 
anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare har ökat 
under åren 2020 till 2021. 

Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner som minskat sin andel 
anställda med timanställningar inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg.  
 
Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner som har minskat sin andel 
timanställda med syfte att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom 
äldreomsorgen. Som anställda menas här undersköterskor, vårdbiträden, 
specialistundersköterskor, fysioterapeuter, sjukgymnaster samt sjuksköterskor.   

För att beviljas bidrag krävs det att ett av nedanstående villkor är uppfyllda. 

Statsbidraget kommer att fördelas utifrån kommunens prestation under perioden 
mellan 1 januari 2020 och 31 december 2021. Mätpunkterna för uppdraget blir då 
februari 2020 och november 2021. Verksamheter som mätning ska genomföras i 
är särskilt boende (SÄBO) och inom hemtjänsten.  

Enligt preliminära siffor baserat på andelen äldre över 80 år i kommuner kommer 
Eksjö kommun att erhålla 4 562 236 kronor för detta statsbidrag.  
Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är preliminär kan beloppen i den 
slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre för enskilda kommuner. 

I egenskap som huvudman för verksamheten får samtliga kommuner anmäla sitt 
intresse. Statsbidraget är generellt, vilket betyder att kommunen fritt får nyttja den 
utbetalade summan under 2022 och 2023. Det finns inget krav på återapportering 
kring användning av tilldelade medel.  
 
För att beviljas bidrag krävs det att ett av dessa nedanstående villkor är uppfyllda.  

Villkor 1. Kommuner kan få medel om de redan har en god nivå på andelen 
timanställda i verksamheten. För just detta statsbidrag är en god nivå definierad 
som högst 17 procent timanställda.   
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Villkor 2. Kommuner ska uppvisa en förbättrad situation kring andelen 
timanställda utifrån följande kriterier. 

• För de kommuner som redan har en god nivå behöver förhållandet 
förbättras med 3 procenten heter.  

• För de kommuner som inte uppnår en god nivå behöver  
förhållandet förbättras med 5 procentenheter.  

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Gustav Axelsson verksamhetsutvecklare, 2021-10-08. 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Funktionschef Vård och omsorg 
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Ks § 409 Förändringar av restaurangen på 
Solgården 
Dnr KLK 2021/314 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Solgårdens restaurang stängs permanent. 

Ärendebeskrivning  
Solgårdens restaurang har sedan 2019 varit stängd. Anledningen 
till att stängningen föreslås permanentas är framförallt ett fortsatt vikande 
kundunderlag. Det finns möjlighet att beställa en matlåda som hämtas på 
Solgården, vilket har fallit väl ut. 2 till 3 matgäster per dag har i genomsnitt 
utnyttjat den möjligheten. Gästerna, både brukare och anhöriga, har också 
hänvisats till Bobinens restaurang som har öppet alla dagar.     
 
Verksamheten beräknar att ungefär 1 till 4 matgäster exklusive förskoleklasser 
skulle besökt och ätit på restaurangen varje dag om den hade varit öppen. Detta är 
betydligt lägre siffor om man jämför med verksamhetens övriga restauranger. 
Tuvan hade 2020 i snitt 19 matgäster per dag, Snickaren hade samma år 38 gäster 
per dag medan Bobinen 2019 hade 33 matgäster per dag.  

Ett stort kunderunderlag för verksamhetens restaurangverksamhet som saknas på 
just Solgårdens restaurangverksamhet är boende på trygghetsboenden. Detta gör 
att det huvudsakliga underlaget av matgäster kommer från boende i Ingatorp, 
framförallt äldre kunder. Jämfört med övriga av verksamhetens restauranger är 
kunderunderlaget även befolkningsmässigt betydligt lägre än för verksamhetens 
övriga restauranger.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Gustav Axelsson, verksamhetsutvecklare och Mariette Ek, 
måltidschef, 2021-10-18 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Funktionschef vård och omsorg 
Enhetschef Solgården 
Måltidschef  
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Ks § 410 Förbättra personalkontinuiteten inom 
vård och omsorg - redovisning 
utredningsuppdrag 
Dnr KLK 2021/315 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge sociala sektorn ett utredningsuppdrag att studera effekter av förhöjd 
grundbemanning inom ett särskilt boende och en personalpool knuten till 
verksamheten, med redovisning i december 2022. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 (KS § 214) att till kommunstyrelsen i 
november utifrån ett bemanningsperspektiv, utreda möjligheter för ökad 
personalkontinuitet inom äldreomsorgen. 
 
Genom en god personalkontinuitet får personalen en större kännedom om 
brukaren, och brukaren får i högre grad vetskap om personalen som gör 
hembesök hos denne.  
Kontinuitet skapar trygghet för vårdtagaren och bidrar till en förbättrad 
arbetsmiljö för personalen. Exempelvis kan verksamhetens säkerhet förbättras 
och skapa förutsättningar för att den är mer individanpassad.   

Enligt Socialstyrelsen finns en risk vid en låg personalkontinuitet då många olika 
personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen. Det kan bli svårt för den 
enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som 
ska göras och hur. Det är därför viktigt att inte alltför många olika personer 
hjälper den enskilde i hemmet. Personalkontinuitet är ett kvalitetsmått som 
påverkar många aspekter av omsorgen riktad mot äldre. God personalkontinuitet 
är inte ett mål i sig, utan snarare ett medel för att förbättra verksamhetens övriga 
målsättningar utifrån lagstiftning, rekommendationer och styrdokument.  

För att effektivt kvalitetsutveckla vård och omsorgsverksamheten är det av värde 
att verksamhetens samlade kunskap nyttjas samt att tydliga processer och metoder 
tas fram kring arbetsmetoder, kunskapsinsamling och beskrivning av ansvar.  

Kunskapsunderlaget för personalkontinuitet inom särskilda boenden är svagare än 
inom hemtjänsten nationellt. Det finns alltså en nytta i att få ett kunskapsunderlag 
kring detta.  

Verksamheten avser ta fram en projektplan där arbetet med en förbättrad 
personalkontinuitet stegvis formuleras och olika delar av verksamheten kan vara 
delaktiga och aktiva för att tillsammans nå positiva synergieffekter. Det är viktigt 
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att arbetet med en god personalkontinuitet är förankrat i samtliga delar av 
verksamheten som har påverkansmöjligheter kring detta, samt att arbetet sker 
processmässigt med tillförlitlig och välgrundad information om nuläget som sedan 
genomlöpande ska kunna analyseras och mätas.  

Verksamheten har i uppdrag att utifrån ett bemanningsperspektiv utreda 
möjligheterna till att förbättra personalkontinuiteten inom äldreomsorgen. För att 
säkerhetsställa att verksamheten får ut bra och tillförlitligt underlag för att 
kontinuerligt kunna arbeta med att förbättra personalkontinuiteten finns det 
behov av att använda sig av pilottest, där effekterna av förbättrad 
personalkontinuitet mäts och analyseras.  

Verksamheten ser två möjliga alternativ för pilottest för att förbättra 
personkontinuiteten inom särskilda boenden, där det ena är tillskapandet av en 
ökad grundbemanning på en enhet som möjligt kan leda till en förbättrad 
arbetsmiljö och därmed en lägre sjukskrivningsgrad. Detta i sin tur kan påverka 
kontinuiteten positivt.  

Det andra alternativet som verksamheten ser är en personalpool knuten till en 
verksamhet. I detta fall vänder sig verksamheten vid händelse av frånvaro i första 
hand till personalpoolen. Det kan då finnas möjligheter till att förbättra 
kontinuiteten då det är ordinarie personal knuten till verksamheten som tar över 
passen vid frånvaro, istället för vikarier.  

Mätpunkter och kvalitativa förbättringar behöver under pilotprojekten tas fram 
och analyseras för att skapa underlag för beslutsfattare.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från Eddie Andersson, funktionschef och Gustav Axelsson, 
verksamhetsutvecklare, 2021-11-16 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Socialchef  
Funktionschef vård och omsorg 
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Ks § 411 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen (SoL) 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 § SoL ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd 
till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 

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

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

Rapport ej verkställda gynnande beslut inom SoL IFO, individ- och 
familjeomsorg – antal 1. 
Inom öppenvårdsverksamheten, där orsaken är att man saknar lämplig 
personal/uppdragstagare. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2021-10-27 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialt ansvarig socionom 
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Ks § 412 Donationsfonder 2021, 
Kontraktsprostens Nils Johan Sjöstedts 
Dnr KLK 2021/307 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att till direktionens sammanträde 2021-12-14 komplettera underlaget med antal 
personer som föreslås få utdelning, samt kapitalet som blir kvar i fonden efter 
utdelning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare Direktionen för Sjöstedska fonden besluta 
 
att godkänna förslag på utdelning av medel från kontraktsprostens Nils Johan 
Sjöstedts gåvobrev. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 12 454 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. Med anledning av detta beslut kommer donationsfonden avvecklas i och med 
årets utdelning. 

Enligt fonden stadgar som är från 1855 ska medel delas ut till bland annat till 
kläder och uppehälle åt de flitigaste och fattigaste barnen i stadens folkskola eller 
julgåva åt fattiga åldersstigna och välkända personer i staden.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 
Socialnämnden tar även hänsyn till om det finns barn i hushållet. 

Yrkande  
 
Under kommunstyrelsen sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att till 
direktionens sammanträde 2021-12-14 komplettera underlaget med antal personer 
som föreslås få utdelning, samt kapitalet som blir kvar i fonden efter utdelning. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) yrkande. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse av Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare, 2021-11-02 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
Sökande 
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Ks § 413 Förbättra trafiksituationen vid 
Stockholmsvägen Grenadjärgatan med flera - 
motion 
Dnr KLK 2021/178 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återrapportering till kommunfullmäktige 
senast 2021-12-14. 

Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-06-14 följande; När man pratar med 
kommuninvånare om trafiksäkerheten i centralorten, återkommer ofta en plats 
som osäker, där det både hänt, och hållit på att hända, trafikolyckor.  

Platsen är de två korsningarna söder om Sankt Lars kyrkogård, det vill säga 
korsningarna Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt 
Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. 

Att korsningarna till viss del kan upplevas otydliga beror troligen på att 
Stockholmsvägen som kommer från norr och som övergår till att bli 
Grenadjärgatan och sedan Regementsgatan utgör huvudled. Med hänsyn till detta 
har anslutande gator väjningsplikt men en, för stunden, ouppmärksam förare kan 
uppfatta korsningarna på annat sätt. 

Detta är till viss del ingenting nytt. När I12-området såldes 1995 skrevs det in i 
exploateringsavtalet att Eksjö kommun skulle anlägga en rondell i korsningen där 
Kaserngatan startar, en rondell som än idag inte är byggd. Motionen handlar dock 
inte om att det absolut ska byggas en rondell utanför I12-området, utan att tanken 
som fanns redan 1995, troligen fanns av en anledning. 

Förslag på lösningar kan exempelvis vara annan typ av skyltning, avsmalningar, 
kantsten av något slag eller andra fysiska åtgärder, men detta är något som 
motionären tycker att en vidare utredning ska titta närmare på. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sebastian Hörlin att åtgärder ska vidtas för 
att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna Stockholmsvägen, 
Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, Ydrevägen, 
Kaserngatan och Regementsgatan. 

Av tjänsteskrivelse från trafikingenjören samt samhällsbyggnadschefen, daterad 
2021-11-11, framgår bland annat följande; Trafiksituationen vid Norrtull som 
omfattar Grenadjärgatan, Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. Norrtull 
är ett av de mer trafikintensiva områdena i staden och fördelar trafik till och från 
centrum, Itolv-området och de norra bostadsområdena in mot centrum. Via 
Stockholmsvägen och Regementsgatan leds mest trafik och dessa gator utgör 
huvudled med en del av Grenadjärgatan. Senaste trafikmätningen på 
Grenadjärgatan med mätpunkt belysningsstolpe Grenadjärgatan 4B gjordes 2015. 
Årsmedeldygnstrafiken var då 2155. Senaste trafikmätning på Regementsgatan 
med mätpunkt Regementsgatans belysningsstolpe invid parkeringsplats 
förvaltningshuset gjordes 2017. Årsmedeldygnstrafiken var då 4664. Senaste 
trafikmätning på Stockholmsvägen med mätpunkt Stockholmsvägen 
belysningsstolpe trafiksignal gjordes 2015. Årsmedeldygnstrafiken var då 4625.  

Trafiksystemet vid Norrtull är idag i huvudsak utformat för fordonstrafiken och 
gående och cyklister får kryssa fram på ett osammanhängande sätt. Utmed 
Stockholmsvägen och Ydrevägen finns bra cykelvägar som idag slutar vid 
Norrtull. I vissa fall på ett naturligt sätt då blandtrafik är nödvändig på exempelvis 
Norra Storgatan och Österlånggatan då dessa gator inte har en gatubredd som kan 
inrymma en separat cykelväg.   

Regementsgatan har lyfts upp i handlingsplanen för gång- och cykel som en brist 
och felande länk. Cykelvägen från Ydrevägen slutar idag vid Grenadjärgatan och 
cyklister hänvisas till att korsa Regementsgatan för fortsatt färd i blandtrafik på 
centrumleden.  

I motionen lyfts korsningarna inom Norrtullsområdet fram som otydliga. 
Huvudleden som är logisk utifrån trafikflödet är en del i problematiken men 
sannolikt nödvändig att bibehålla. Samtliga vägar som idag ansluter mot 
huvudleden har idag väjningsplikt som är korrekt skyltad och målning (hajtänder) 
finns. Siktförhållandena varierar dock. Den del av Grenadjärgatan som ansluter 
mot Centrumleden i områdets västra del har dålig sikt mot norr. I den östra delen 
från eller mot Itolv-området är siktförhållandena bättre dock är denna korsning 
den mest problematiska. På denna punkt är osäkerheten stor och hur fordonet ska 
placeras beroende på vart man ska är otydligt. Anslutningen av gång- och 
cykelvägen och väg från Ydrevägen på olika ställen, två övergångsställen och en 
in- och utfart från Willys parkering gör trafiksituationen komplex. 

Trafikområdet vid infarten mot Itolv-området har diskuterats sedan området 
började omvandlas från militärt ändamål till vad det är idag. En rondell har 
diskuterats och finns även omnämnt i det exploateringsavtal som parterna Itolv 
AB och Eksjö kommun tecknade vid projektets första år.  
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Fördelarna med en rondell är att den fördelar trafik på ett tydligt och effektivt sätt. 
Nackdelarna i stadsmiljö är att de tar stor plats och skapar längre anstånd för den 
mjuka trafiken det vill säga för gående och cyklister. 

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
tydlighet behövs på Grenadjärgatan, Regementsgatan och Kaserngatan och är 
motiverade och motionen bör därför bifallas. 

På kort sikt bedömer Samhällsbyggnadssektorn att det finns möjliga enklare 
åtgärder som listas nedan; 

1. Stopp-plikt i korsningen Grenadjärgatan, Stockholmsvägen 

För att tydliggöra utfart till huvudled föreslås att väjningsplikten ändras till 
stopplikt. En mindre refug där skylten sätts några decimeter ut i vägbanan innan 
korsningen förtydligar stopplikten ytterligare.  

Åtgärden förutsätter en förändring av den lokala trafikföreskriften samt material. 
Kostnaden bedöms översiktligt till cirka 10-15 tkr och kan genomföras inom 
ordinarie budgetram under 2022. 

2. Riktningsförändring och förtydligad gång- och cykelöverfart i korsningen 
Grenadjärgatan, Regementsgatan.  

För att tydliggöra väjningsplikten i korsningen Grenadjärgatan, Regementsgatan 
vid utfart från Itolv-området föreslås en refug som försiktigt bryter fordonets 
riktning i anslutningen till väjningsplikten. Avsikten är att väjningsplikten blir 
tydligare och föraren får samtidigt en bättre överblick över korsningen. Samtidigt 
föreslås gång- och cykelöverfarten och gångvägen samförläggas till 
övergångsstället för att motverka cyklister att gena över korsningen och därmed 
öka trafiksäkerheten. 

Åtgärden förutsätter markåtgärder och material. Kostnaden bedöms översiktligt 
till cirka 75 tkr och bedöms kunna genomföras inom ordinarie investeringsram 
under 2022. 

3. Förlängd gång- och cykelväg mellan Ydrevägen och Östanågatan. 

För att förstärka trafiksäkerheten i korsningen Grenadjärgatan, Regementsgatan 
föreslås att gångbana på östra sidan av Regementsgatan från Östanågatan till 
berörd korsning att breddas. Östanågatan har en mycket låg trafikering och har 
därmed en fullgod funktion som cykelväg och leder till viktiga målpunkter som 
Eksjö Gymnasium, Prästängsskolan och Olsbergs arena. För yngre elever som går 
på Linnéskolan kan den denna lilla omväg känns trygg i relation till att cykla på 
Regementsgatan.  

Åtgärden förutsätter markåtgärder och material. Kostnaden bedöms översiktligt 
till cirka 150 tkr och bedöms kunna genomföras inom ordinarie investeringsram 
under 2022. 
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På längre sikt bedömer Samhällsbyggnadssektorn att det finns möjliga åtgärder 
som listas nedan; 

4. Flytt av busshållplats på södra sidan av Grenadjärgatan.  

Busshållplatsen på södra sidan av Grenadjärgatan flyttas öster ut ett tiotal meter 
för att förbättra sikten för trafikanter som ska ut från Österlånggatan.  

Åtgärden är i nuläget inte kostnadsbedömd. 

5. Trafikutredning 

För att bedöma bästa möjliga utformning och följdeffekter av olika alternativa 
lösningar för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikslag föreslås att en 
trafikutredning utförs. En trafikutredning i detta fall bör genomföras ur 
trafiksäkerhetssynpunkt men även för att lyfta området så att det blir mer 
attraktivt gestaltningsmässigt. Detta skulle kunna innebära förbättrad belysning, 
varierad markmaterialanvändning med mera. Norrtull liksom Södertull är 
historiskt stadens portar vilket skulle kunna tydliggöras.  

En trafikutredning bedöms kunna genomföras till stor del av egen personal men 
med inspel från trafikanalytiker och konsulter med erfarenhet av ombyggnationer 
av större trafikområden.  

Om en trafikutredning för att utreda förutsättningarna för ytterligare åtgärder än 
de redovisade åtgärderna 1-4 ovan anses motiverad bedöms en sådan kunna 
genomföras och planeras in tidigast till 2023. Utöver egen personal bedöms 
kostnaden för utredningen till cirka 100 tkr. Större åtgärder inom trafikplatsen vid 
Norrtullsområdet är inte kostnadsbedömda.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Tommy Nilsson och samhällsbyggnadschef 
Mikael Wärnbring, 2021-11-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-06-14  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 414 Upprätta en station för direktförmedling 
av användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/238 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genomföra åtgärd enligt alternativ 1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 att återremittera ärendet för fortsatt 
utredning med uppdrag till förvaltningen att tillsammans med Eksjö Energi AB ta 
fram förslag på hur en station för direktförmedling skulle kunna upprättas, hur 
eventuella samarbeten med andra aktörer kan se ut och vilka kostnader som kan 
komma att uppstå. 

Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande: Under vecka 40 
genomförde Naturskyddsföreningen i Eksjö en aktion på vår utmärkta 
återvinningscentral (ÅVC). I den uppmanade Naturskyddsföreningen oss 
Eksjöbor att kasta bort mindre och ta till vara mer. En lysande idé, tyckte 
förslagsställaren, och berömde dem på Facebooks Eksjögrupp. Antalet "likes" 
blev häpnadsväckande och inlägget följdes senare av flera i samma anda. En 
mycket vanlig kommentar var att det borde finnas ett system som medger att folk 
kan ta hand om sådant som andra har gjort sig av med, om de nu anser sig 
tvungna att göra det. Varje gång förslagsställaren besöker ÅVC tänker han själv 
också så. Förslagsställaren menar vidare att det som finns i form av flera second 
hand-butiker som sköter denna förmedling behöver kompletteras med något 
mera, så att säga direktverkande. Folk lämnar nämligen inte allt användbart på 
Eksjö Retro, utan kastar det som värdelösa sopor på ÅVC. Där skulle användbara 
saker kunna sorteras ut och erbjuda till nya ägare. Sådan verksamhet finns i flera 
andra kommuner, närmast i Aneby.  
 
Förslagsställaren påtalar att det nog kan anses vara helt belagt att vår 
överkonsumtion av jordens resurser är vad som nu allvarligt hotar att knäcka oss. 
Alla bidrag till en sann återvinning är nödvändiga i dag. Att använda grejer i stället 
för att elda upp eller skrota dem, måste rimligen anses vara det bästa valet.  
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Förslagsställaren önskar därför att en station för direktförmedling av användbara 
föremål upprättas på ÅVC. Former och regelverk för verksamheten kan lätt 
utredas efter kontakt med andra kommuner som tillämpar detta. 
Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2021-11-11 framgår 
bland annat följande: Enligt regeringens strategi för en cirkulär ekonomi har 
kommunerna en viktig roll för att bidra till förebyggande av avfall. Regeringen har 
därför beslutat (prop. 2019/20:156) att möjliggöra att kommunerna ska använda 
renhållningsavgiften för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder. Kommunen 
behöver bidra med att skapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan 
av återanvändning. Incitament behöver skapas för att återanvändning av 
produkter ska bli intressant för företag och leda till miljönytta. Det behöver bli 
enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att återanvända 
produkter.  

I Eksjö kommun finns än så länge inga kommersiella företag som handlar med 
second-hand produkter. Second-hand butiker vittnar om att efterfrågan är ett 
större problem än tillgång till produkter. Mycket som tas emot måste exporteras 
eller lämnas till materialåtervinning. Men vissa produkter har en stor efterfrågan. 
Second-hand butiker kan se fördelar med att ta emot och kunna sortera gåvor på 
ÅVC. Man kan då ta med sig de produkter som har potential att säljas, och lämna 
övrigt till materialåtervinning direkt på plats.  

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

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

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

Sociala sektorn via enheten för Hälsa, integration, arbete (HIA) kan inledningsvis, 
och så länge dagarna inte blir fullbokade av andra aktörer, ta ansvar för 
omhändertagande, skötsel och städning av containern två dagar i veckan.  

Kommunledningskontoret kan via hållbarhetsstrateg stödja Eksjö Energi AB med 
kontakter till potentiella samarbetsaktörer, samt kommunikation av insatsen 
gentemot allmänheten.  
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Samarbetsaktören (uppskattningsvis 2-3 second-hand butiker kan vara 
intresserade) åtar sig förslagsvis ansvar för omhändertagande, skötsel och städning 
av området som avsätts.  

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

För verksamheterna i kommunen som arbetar med återbruk är det positivt att 
hantera insamlingen i anslutning till ÅVC då material som inte kan återbrukas kan 
slängas direkt vid sortering av insamlat material.  

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

1. Alternativ 1, enkel lösning 
40 fotscontainer  30 000:-  
Inkoppling el  20 000:- 
Skyltning  5 000.- 
Summering 
Engångskostnader:   55 000:- 
 

2. Alternativ 2, permanent och långsiktig lösning 
Ska verksamheten utökas behöver återbruksverksamheten flyttas utanför 
nuvarande område och då är det ytan väster om Svarvsgatan som är 
aktuell och lämplig. Då kan ÅVC-kunderna erbjudas att på ett smidigt sätt 
kunna lämna återbruksmateriel innan de kör in på själva återvinningsytan. 
På den ytan skulle ett flertal ytor för återbruk kunna iordningställas. Det 
kan vara en kombination av containrar, kallförrådstält, plåtförråd och vid 
behov även något varmförråd beroende på vilken typ av material som ska 
samlas in/återbrukas. 
Vid en sådan mer långsiktig och större verksamhet bör det enligt Eksjö 
Energi ABs bedömning byggas ett permanent personalutrymme. Den 
byggnaden ska då omfatta de lagstadgade krav som finns vilket innebär 
lunchutrymme, omklädningsrum (herr och dam), sanitetsdel med toalett 
och dusch (herr o dam) samt ett mindre kontor. 
 
Bedömda kostnader: 
Personalbyggnad för cirka 5 personer: 3,5-4,5 mnkr 
Inkoppling VA permanent 225 000:-   
Inkoppling el permanent 30 000:- 
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Containrar   önskat antal x 30 000:- 
Kallförrådstält  önskat antal kvm x 1500:- 
Kallförråd plåt  önskat antal kvm x 10 000:- 
Markarbeten                                  cirka 2500:-/kvm 
                                                     (Möjlighet att bygga drygt  

2500kvm) cirka 6 250 000:- 
Stängsel 500 m                              750:-/löpmetern +  
                                                      grindar cirka 500 000:-  

Kostnaderna är erfarenhetsbaserade och kommer att variera beroende på 
utformning och ambitionsnivå. 

Sammanfattningsvis bör Eksjö kommun och Eksjö Energi AB på ett mer aktivt 
sätt bidra till återbruksmöjligheterna i Eksjö kommun. Samhällsbyggnadssektorns 
förslag till beslut är att bifalla medborgarförslaget genom att genomföra åtgärd 
enligt ovan redovisat alternativ 1, där man initialt, i liten skala, skapar en plats för 
inlämning samtidigt som en arena för återbruksföretag skapas att bredda och 
utveckla sin verksamhet samtidigt som materialanvändningen och klimatavtrycket 
minskar.  

Insatsen som föreslås består av en återbrukscontainer med tillhörande 
installationer. Kostnaden för åtgärden bedöms till cirka 55 000 kr och bekostas av 
renhållningskollektivet.  

Hanteringen av funktionen förutsätter samråd mellan social sektorn (HIA) och 
företag och föreningar som arbetar med återbruk. Sociala sektorns insatser sker 
inom ramen för den ordinarie verksamheten och bedöms inte ge upphov till 
ökade kostnader enligt verksamheten. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-11-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-11-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-08 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2020-12-10 
Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och produkter i kommuner, IVL 
Svenska miljöinstitutet 
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-02-25 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
Medborgarförslag, 2020-10-10   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 415 Lokalproducerat kött till skolor och 
äldreomsorg - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/170 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda Eksjö kommuns möjlighet att ha 
egna nötdjur för uppfödning till kommunens måltidsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  

Ärendebeskrivning  
Medborgarförslaget föreslår att kommunen följer Härjedalens kommuns initiativ 
att köpa in egna nötdjur för egen uppfödning. År 2021 äger Härjedalens kommun 
20 kor. Korna slaktas under hösten och köttet serveras till största delen i 
kommunens äldreboenden. För att täcka hela behovet av nötkött i kommunen 
skulle det krävas 40 nötdjur. LRF i Jämtland har varit behjälpliga med att ta fram 
ett underlag som stöd för upphandling av ”kor på rot”.   

Bakgrund 
För att kunna direktupphandla närproducerat kött valde Härjedalens kommun att 
upphandla levande djur med ett tillhörande skötselavtal. Levande djur kan 
upphandlas som tjänsteupplägg vilket innebär att levande djur inte ingår i 
kommunens stora livsmedelsupphandling utan kan upphandlas separat. Lokala 
företag slaktar och styckar djuren och anpassar köttet enligt önskemål från köket. 
Korna slaktas till största delen under hösten, fyra åt gången, vilket grundar sig på 
idén att de ska få gå utomhus till största delen, uppfödda på så liten andel 
grovfoder som möjligt. Allt kött fryses in i kommunens eget frysutrymme.  

Grundidén är att alla kök i kommunen ska kunna få ta del av köttet men av 
praktiska skäl, som frysutrymme, tid att hantera och tillaga köttet samt 
maskinparken som exempelvis en färsformare är det framförallt ett 
äldreomsorgskök som fått ta del av den största andelen nötkött från lokala 
bönder. Det köket förvarar och hanterar köttet och skickar också ut till andra kök. 
Två till tre skolkök beställer, framförallt färs, som levereras av kommunens egna 
kylbilar. I köket finns både kompetens och engagemang hos personalen för att 
kunna förädla köttet och de använder allt. De kokar fond på benen, gör egen 
leverpastej till jul och med en egen färsformare görs alla färsrätter från grunden, 
inga halvfabrikat används.    
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En utmaning har varit att hitta bönder som är intresserade. Men numera har 
kommunen hittat en bra nivå med engagerade bönder så att samarbetet flyter på 
bra och är relativt självgående. Nivån på 20 kor per år är en rimlig och bra nivå för 
alla parter men det finns planer att utöka med fläsk och ägg osv.  

Köket måste kunna ta vara på allt kött för att få ekonomi i det. Numera tillagas till 
exempel lågtempererade stekar över natten, på nyårsafton serverades oxfilé 
uppfödd, slaktad och tillagad i Härjedalen, på midsommarafton serverades grillad 
entrecote med samma ursprung.   

På grund av att köket utmanats att använda alla styckdetaljer på nötköttet har det 
lett till en positiv spiral och man gör mer och mer från grunden istället för att 
köpa halvfabrikat, inte bara av nötkött. Egna fiskbiffar istället för färdigköpta 
fiskpanetter är ett exempel. Yrkesstolthet och engagemang har stärkts hos 
kockarna av att vara med i projektet.  

En annan utmaning har varit den långa led-tiden på matsedeln, det finns väldigt 
lite utrymme att förändra matsedeln med kort varsel men det har ändå fungerat 
förhållandevis bra. 

Ungefär hälften av årsförbrukningen av nötkött kommer från kommunens egna 
kor, övriga delen från deras huvudleverantör.   

Konceptet har haft många positiva effekter på måltidsverksamheten i Härjedalens 
kommun som också skulle vara positivt för måltidsverksamheten i Eksjö kommun 
som: 

• Utveckla maten inom äldreomsorgen, framförallt särskilt boende som äter 
alla måltider i kommunens försorg. Oxfilé och entrecote på storhelger 
men också leverpastej och buljong kokt på ben.  

• Yrkesstolthet och engagemang stärks hos personalen 
• Positiv spiral med mer hemlagat när kompetens och kunskap stärks.  
• Lättare att locka fler duktiga kockar till offentlig måltidsverksamhet 
• Lokal handel/slakteri/styckning gynnas.  
• Krisberedskap – en ökad resiliens med kontroll över produktionskedjan 
• Utifrån krisberedskapsperspektivet utreda hur köket på Marieberg vid den 

planerade renoveringen kan utformas för att inrymma ett krislager.   
 

Om kommunen skulle köpa in nötdjur för egen uppfödning finns många delar att 
vidare utreda hur detta skulle organiseras verksamhetsmässigt och logistiskt samt 
kostnadsberäknas innan ett fullständigt beslutsunderlag är klart att ta ställning till.  
Frågor som vidare behöver utredas är: 
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• Intresset och möjligheten bland lokala lantbrukare att föda upp 
kommunens kor? 

• Var och hur tillskapande av frysutrymme ska ske, behov av ytterligare 
lokal- eller maskinanpassningar som till exempel införskaffande av en 
färsformare. 

• Personal – vilket behov av kompetensutveckling finns? 
• Finns det möjlighet till fler/andra produkter – ägg, fläsk osv 
• Möjligheter att implementera i större eller mindre skala. 
• Kostnadsberäkning av ovanstående 

 

Konceptet är intressant med många fördelar för måltidsverksamheten och 
behöver kostnadsberäknas och utredas ytterligare hur en anpassning till Eksjös 
förutsättningar skulle kunna utformas innan beslut tas om och på vilket sätt det 
ska införas. Därför föreslås att förvaltningen utreder vidare Eksjö kommuns 
möjlighet att ha egna nötdjur för uppfödning till kommunens måltidsverksamhet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16  
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidssamordnare 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Måltidssamordnare 
Förslagsställaren 
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Ks § 416 Förbättra skolmaten i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/256 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera redovisat förslag kommunledningskontoret med återredovisning 
till kommunstyrelsen senast 2022-03-01. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-21 § 192 att remittera redovisat 
medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Gymnasieprogrammet EK20 genom Elin Stejdahl, framför i medborgarförslag 
2021-09-26 att skolmaten i Eksjö kommun måste förbättras. I förslaget framförs 
bland annat följande. 

Mögligt bröd, broskbitar och senor i alla sorters kött och kyckling. Vattnig sås 
utan någon som helst form av krydda och överkokt pasta med massor utav olja i. 
Kött som vi vet inte är närproducerat och antagligen djur som inte behandlats bra. 
Dessutom spydde en av våra klasskompisar efter att ha ätit maten och där tyckte 
vi gränsen var nådd. Det är detta vi måste stå ut med varje dag och försöka klara 
oss hela skoldagen på denna mat utan någon form av energi.   

För det första måste vi ha mat som är energi- och näringsrik för att klara av en hel 
skoldag och för att vi ska kunna prestera på den nivån som krävs av oss. Detta är 
svårt när man inte kan äta sig mätt på maten på grund av den dåliga kvalitén.   

Att vi elever istället köper egen mat och olika mellanmål för att vi ska klara av hela 
dagen när vi egentligen ska kunna hålla oss mätta på den maten vi får. Detta 
skapar både problem för vår privata ekonomi och våra olika studier.   

För det andra att ha vetskapen om att köttet vi äter inte är svenskt eller 
närproducerat, skapar en dålig känsla då man har vetskapen om att det både är 
dåligt för miljön och att djuren inte har behandlats bra. Hade ni velat äta köttet 
om ni vetat om hur dåligt djuret behandlats och hur dålig inverkan det har på 
miljön?   

Vi i årskurs två på Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium vill att detta 
problem ska tas upp och förhoppningsvis komma med en förändring. Vi vill ha 
mat som ger oss energi och som både är bra för oss och för miljön och det vet vi 
att ni också vill egentligen.   



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-11-30 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26 
Medborgarförslag från Elin Stejdahl, 2021-09-26 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
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   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 417 Bygg en cykelbana, så kallad 
Pumptrack,i Höreda by - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/251 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-04-21. 

Ärendebeskrivning  
Yvohn Thunborg föreslår i medborgarförslag 2021-09-24 att Eksjö kommun 
bygger en cykelban, en så kallad ”bumptrack” i Höreda by.  

Yvohn Thunborg bor vid landsvägen, Torsjävägen i Höreda. Hon ser barnen som 
cyklar oomkring i samhället och på landsvägen. Där är hastighetsbegränsningen 40 
km per timme, men tyvärr kör både personbilar och tung trafik ofta snabbare. 

En bumptrack skulle få rum på gräset bredvid ”dammen”, mark som tydligen 
diskuteras med kyrkan just nu. Alternativt framför solcellsparken (kyrkans mark)? 
eller i änden av skolgården.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Yvohn Thunborg 2021-09-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen  
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Ks § 418 Varmvattenbassäng - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/255 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-04-21. 

Ärendebeskrivning  
Ann-Charlotte Karlsson framför i medborgarförslag 2021-10-15 följande:  

Varmvattenbassäng, 34 grader, saknas i Eksjö kommun. Det är många som skulle 
kunna utnyttja en sådan. Bassängen i Nässjö är i det närmaste alltid fullbokad. 
Exempelvis kanske golvet kan sänkas i den lilla bassängen, vilket skulle göra att 
den vore fullbokad för jämnan. Förslagsställaren anser att en sådan investering 
skulle vara betald på ett år.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Ann-Charlotte Karlsson, 2021-10-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Ks § 419 Gör gång- och cykelväg av banvallen 
mellan Eksjö - Skurugata - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/271 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-05-19. 

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-10-12 att kommunen bör göra 
en gång och cykelväg av banvallen mellan Eksjö och Skurugata, om möjligt vidare 
in i Ydre kommun. De sträckor som inte redan är skogsväg kan med fördel 
iordningställas av de gymnasieelever som utbildar sig till att köra 
anläggningsmaskiner. Då får de både praktisk träning och utför en samhällsnyttig 
insats. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-10-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 420 Gratis mensskydd på alla skolor - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/274 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till barn- och utbildningsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-03-24. 

Ärendebeskrivning  
Ellen Hedtjärn framför i medborgarförslag 2021-10-21 följande. 

Eksjö kommun borde införa gratis mensskydd på alla skolor! Mens är en helt 
naturlig sak som kvinnor i hela världen går igenom. Förslagsställaren tycker inte 
att kvinnor ska behöva betala för ett problem som de inte har valt. Många kvinnor 
lider under sin menstruation på grund av stort flöde, mensvärk och otroligt dyra 
produkter som är ett MÅSTE. En flicka kan få sin första mens i skolan och 
behöver skydd, men kanske inte vågar fråga, då kan det redan finnas på toaletten. 

Alla familjer har inte heller råd att betala för produkterna, vissa tjejer får betala 
själva. Ett paket med tamponger (16 stycken) kostar 30 kronor (kr) och det räcker 
olika långt. Ett exempel: en kvinna använder minst två paket per menscykel, vilket 
blir 60 kr. 720 kr per år är pengar som endast kvinnor får betala just för att de är 
kvinnor. 

När förslagsställaren tog upp frågan med skolchefen, gavs svaret att det kommer 
vara yngre killar som spolar ner tampongerna i toaletten och då blir det stopp 
vilket kostar massa pengar för skolchefen. 

Det svaret fick Ellen Hedtjärn att känna att kvinnor ännu en gång begränsas av 
näbben i vår omgivning. 

Förslagsställaren rekommenderar att så kallade redlockers kan sättas upp i 
skolorna. Det är från början en idé från ett uf-företag (Ung Företagsamhet) som 
senare blev ett företag, som skapar skåp med tamponger i. Det kostar 350 kr i 
månaden per skåp. Dessutom blir det bra marknadsföring för kommunen, som 
samtidigt blir en förebild för andra kommuner. 
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Ellen Hedtjärn vill att kommunen Gör skillnad! Ge oss en mer jämställd 
kommun. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Ellen Hedtjärn 2021-10-21 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-21 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Ks § 421 Beteshagar i Sjöängen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/286 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-05-19. 

Ärendebeskrivning  
Ove Gunnarsson framför i medborgarförslag 2021-11-04 följande.  
 
Medborgarförslaget har flera syften, men det kanske viktigaste är att öka flora och 
fauna i ett av Eksjö kommuns allra vackraste och intressantaste platser  
– Sjöängen – öster om Itolv, Eksjö. 

Under hösten 2021 håller kommunen på att öppna upp den mycket vackra och 
gamla Ekskogen som ligger vid Sjöängen, väster om Hunsnäsen. Ekskogen är 
flera hundra år gammal och hyser såväl intressanta växter, insekter som fåglar. 
Problemet är att området snabbt buskas igen, främst på grund av hassel.  
 
Förslaget är att hägna in ett område om cirka 2 hektar i 3 till 4 delar, för betande 
djur, företrädesvis kor (köttdjur) eller får. Detta sker under sommarhalvåret och 
kan då med fördel ansvaras av ett antal ungdomar med ett så kallat feriejobb. 

Denna åtgärd kommer gynna markfloran avsevärt där lågväxande örter ges 
möjlighet att överleva, vilket i sin tur gynnar insekter, fjärilar och fåglar, och detta 
område har möjlighet att bli än mer uppskattat och unikt - en fantastisk skatt i 
Eksjö stad. 

Området har också stora möjligheter att intressera många av stadens turister som 
besöker Eksjö under sommarhalvåret, och bli en härlig oas där man kan vistas 
med ett antal trevliga sittplatser, som vi Eksjöbor kan bli ännu mer stolta över.  

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Ove Gunnarsson 2021-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-18 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 422 Överklagande gällande beslut om 
kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KLK 2020/328 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2020 § 297 att anta 
delegationsordning för kommunstyrelsen samt att inför nästa mandatperiod  
arbeta om delegationsordningen. 

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten den 28 december 2020. 
 
Förvaltningsrättens dom att avslå överklagandet beslutades den 8 november 2021. 
 
Enligt Kommunal-lagen (KL) krävs det att det klart anges vilken beslutanderätt 
som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Så länge dessa villkor är 
uppfyllda finns det inte något hinder enligt KL mot att utse flera delegater som 
var för sig har rätt att fatta samma typ beslut. Det överklagade beslutet strider 
således inte mot lag eller annan författning och det har inte heller framkommit 
skäl att upphäva det överklagade beslutet enligt någon annan av de i 13 kap. 8 § 
KL angivna grunderna. Överklagandet ska därför avslås. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningsrättens dom 2021-11-08 
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Ks § 423 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadssektorns Samverkansprotokoll 2021-09-30 
Samhällsbyggnadssektorns Samverkansprotokoll 2021-10-27 
Sociala sektorns Samverkansprotokoll 2021-10-27 
Bilaga till protokoll 21-10-27 
Barn- och utbildningssektorns – Förskolan - Samverkansprotokoll 2021-10-21 
Barn- och utbildningssektorns – Grundskolan - Samverkansprotokoll 2021-10-21 
Barn- och utbildningssektorns – Grundskolan - Samverkansprotokoll 2021-1-18 
Remiss av strategi för Nässjö kommuns boendeplanering 
Svarsskrivelse från Annelie Hägg  KSO Eksjö kommun 
Överklagande gällande kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23  § 155 
Svarsskrivelse från Tord du Rietz 2021-11-01 
Skrivelse beträffande konst på Snickarens trygghetsboende 2021-11-08 
Höglandets Överförmyndarnämnd sammanträdestider 2022 
 

 

----- 
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Ks § 424 Beslut om anvisningar 2022 för 
Jönköping läns kommuner 
Dnr KLK 2021/275 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner år 2022. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 
kommuner framgår det vidare att 255 nyanlända ska anvisas till Jönköpings län år 
2022. 
Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 
kommuntal. 
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot 
en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 
förutsättningar. 

Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen. 
Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen 
hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till nyanlända 
personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad 
självbosättning. 
 
Kommun Kommuntal  
Aneby   4 
Eksjö    4 
Gislaved 18 
Gnosjö 10  
Habo 18 
Jönköping     119 
Mullsjö   9 
Nässjö   8 
Sävsjö   0  
Tranås   3 
Vaggeryd 13 
Vetlanda 13  
Värnamo 31 
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Beslutsunderlag  
Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i Jönköpings län  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 425 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-11-16, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas 11 delegationsbeslut gjorda ut HR-chef, 
upphandlare och upphandlingssamordnare, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-11-16 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 426 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-17 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-11-17 
Socialnämndens protokoll 2021-11-17 
Socialberedningens protokoll 2021-11-17 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-11-17 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-11-17 

 

---- 
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Ks § 427 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från de helägda bolagen; 

Eksjöbostäder AB 2021-09-20, 2021-10-18   
Eksjö Kommunfastigheter AB 2021-09-20, 2021-10-18   
AB Eksjö Industribyggnader 2021-09-14 
Skruven Fastighetsbolag AB 2021-09-14 
MA Industrifastigheter AB 2021-09-14 
Eksjö Energi AB 2021-10-18 
Eksjö Elnät AB 2021-10-18 
Eksjö Energi Elit AB 2021-10-21 
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Bilaga 1 
 

Reservation 
 
Christer Ljung (L) reserverar sig mot beslutet.  

De föreslagna riktlinjerna saknar helt uppgifter om vad som skall göras för att nå 
målet och därmed organisationens ansvar för suicidprevention. Riktlinjerna visar, 
om de antas, att kommunen inte tar problemet på allvar. 

Riktlinjerna bör därför återremitteras för omarbetning. 
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Bilaga 2 
 
Reservation 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet i ärende 
”Handlingsplan Eksjö Museum och Tourist Center”. 

Vi anser inte att tillväxt- och utvecklingsberedningen har uppfyllt det uppdrag de 
fått. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (§ 320) att ”ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan med alternativ för genomförande av 
effektivisering på Muséet”. Förslaget till handlingsplan som idag föreligger 
innehåller dock inte några alternativ att ta ställning till varför beslutet om 
handlingsplan mer framstår som ett konstaterande. 

Socialdemokraterna lägger i varje budgetprocess fram sitt eget budgetförslag som 
motförslag till det budgetförslag som den politiska majoriteten har lagt fram. När 
kommunfullmäktige har beslutat om budget accepterar vi socialdemokrater 
beslutet och till följd av detta deltar vi i beslutet om förvaltningens internbudget. 
Detta sker då utifrån den budget som kommunfullmäktige sedan tidigare har 
beslutat om. Just detta har även skett tidigare under dagens sammanträde när 
kommunstyrelsen beslutade om internbudget för år 2022. 

Det har varit tydligt att vi socialdemokrater har varit emot besparingsförslaget på 
Eksjö museum och Tourist center men när kommunfullmäktige nu har beslutat 
om budgeten hade vi även i detta ärende tänkt agera utifrån det beslutet likt så 
som vi ser på processen kring internbudget. Detta förutsatte dock att det skulle 
finnas alternativ att ta ställning till så att vi, utifrån vår syn på frågan, kunde 
förespråka det alternativ som vi, utifrån förutsättningarna, ändå såg som det bästa 
(eller minst dåliga) alternativet. 

När handlingsplanen som nu presenterats dock inte innehåller de alternativ det 
var sagt att den skulle innehålla kommer vi inte vara med och fatta beslut i frågan 
utan reserverar oss istället. 

 

Tjänstgörande ledamöter för Socialdemokraterna, Ks 2021-11-30 

Sebastian Hörlin 
Lennart Gustavsson 
Ingegerd Axell 
Birgitta Johansson 
Jan Ekelund   
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