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Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-18:15 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Lennart Gustavsson (S) 
Maria Havskog (C) § 139-144, 146-150, 152-153, 155-158, 160-161 
Ulf Björlingson (M) 
Ingegerd Axell (S) 
Christer Ljung (L) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare Rozitha Hedqvist (S) 

Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare Birgitta Johanson (S) § 139-143, 145-174 
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) § 139-150, 152-
153, 155-158, 160-161 
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) §139-142, 144-
175 

 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 140-142 
Kim Olsson, utvecklingsstrateg § 160-161 
Isak Lundgren, IT-utvecklare § 161 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 148-150 
Mikael Wärnbring § 157-158 

 
Övriga Annelie Tellmo, förbundsdirektör Höglandsförbundet § 143-144 
 Katharina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet § 143-144  
  
Utses att justera Ingegerd Axell 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-06-07 kl. 10:00   Paragrafer 139-175 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 139 Godkännande av föredragningslistan   

§ 140 Tertialrapport per 2022-04-30 - Förvaltningen 2022/11  

§ 141 Direktupphandling kvartal 1 2022 - Förvaltningen 2022/118  

§ 142 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 - förvaltningsram 2022/14  

§ 143 Budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025 Höglandsförbundet 
- samråd 

2022/133  

§ 144 Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer 2022/137  

§ 145 Parlamentarisk Beredning – Politisk organisation 2023 2022/85  

§ 146 Eksjö kommuns riktlinje för visselblåsarfunktion 2022/119  

§ 147 Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem i Eksjö kommun - revidering 

2019/387  

§ 148 Utsläpp CO2 och åtgärdsrapportering miljömål 2022/102  

§ 149 Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-2027 - remiss 2022/74  

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

2020/324  

§ 151 Taxor och avgifter - idrottsanläggningar och simhall 2022/132  

§ 152 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - Kvartal 1 
2022 

2022/136  

§ 153 Gemensam systemförvaltning Combine 2022/77  

§ 154 Arbetsmiljön sociala sektorn 2022/29  

§ 155 Ålder trygghetsboende 2022/134  

§ 156 Organisationsförändring Höglandets ungdomsmottagningar 2022/135  

§ 157 Trafikplats riksväg 40, förbifart Eksjö 2019/171  

§ 158 Förvärv av Prästgården 1 2022/70  

§ 159 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden - revidering 2018/113  

§ 160 Digital fixare - digital delaktighet viktigt för demokratin - motion 2021/327  
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§ 161 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - medborgarförslag 2020/139  

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

§ 163 Mark i Eksjö stads närområde används för byggnation av bostäder 
och inte för  industriverksamhet- medborgarförslag 

2022/53  

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

2021/271  

§ 165 Cykelväg mellan Ingatorp och Mariannelund - medborgarförslag 2022/52  

§ 166 Vattenklosett till Herrgårdsparken, Mariannelund - 
medborgarförslag 

2022/27  

§ 167 Fler behöriga lärare - motion - fördelning 2022/112  

§ 168 Biokol - motion - fördelning 2022/131  

§ 169 Ge oss naturen tillbaka i Eksjö kommun och i Eksjö stad 
medborgarförslag - fördelning 

2022/113  

§ 170 Cykelväg - medborgarförslag - fördelning 2022/100  

§ 171 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, Eksjö - medborgarförslag 2022/31  

§ 172 Anmälningsärenden   

§ 173 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 174 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 175 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-31

 
  

Ks § 139 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 140 Tertialrapport per 2022-04-30 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån ökade statsbidrag under innevarande år, ge ledningsutskottet i uppdrag 
att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06 inkomma med förslag 
avseende tilläggsbudget för år 2022, 
 
att godkänna tertialrapport per 2022-04-30, samt  
 
att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Tertialrapport med helårsprognos har upprättats i förvaltningen. Alla finansiella 
mål prognostiseras att uppnås. Det finns en obalans mellan sektorernas 
verksamhet och budget. Den obalansen vägs upp av bättre utfall på skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, vilket medför att 
avvikelsen för årets resultat i prognosen blir positiv.  

Drift 
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 32,2 procent av driftbudgetens 
1 168,7 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 31,6 procent av 
driftbudgeten.  

Helårsprognosen för årets resultat är 41,6 mnkr, vilket är 17,1 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Jämfört med marsprognosen är det en 
förbättring med 2,1 mnkr, varav 0,8 mnkr beror på verksamhetens nettokostnader 
och 1,3 mnkr på skatteintäkter. 

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 18,5 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp återfinns inom sociala sektorn (-15,8 mnkr, motsvarar –3,2 
procent av sektorns budget) och barn- och utbildningssektorn (-5,3 mnkr, 
motsvarar -1,1 procent av sektorns budget). Sektorerna har fått delar av 
sjuklönekostnaderna täckta i pandemistöd från staten under december 2021-mars 
2022. I prognosen har hänsyn tagits till prisökningar för drivmedel och livsmedel, 
men hur stor påverkan blir är osäkert. Avvikelserna specificeras och kommenteras 
i sektorernas redovisningar.  

Skatteintäkter prognostiseras bli 20,8 mnkr högre än budget, därav avser 3,5 mnkr 
bättre utfall 2021 och 17,3 mnkr bättre utfall 2022. Att utfallet är bättre beror på 
att skatteunderlagets utveckling bedöms som starkare, främst på grund av fler 
arbetade timmar än i tidigare prognoser som budgeten utgick ifrån. 
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Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras bli 15,9 
mnkr högre än budget. 

Investering 
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 varav 26,1 mnkr är återstående anslag 
från 2021. Till och med april har 6,2 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 61,5 mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Christer Ljung (L) att, utifrån ökade statsbidrag under innevarande år, ge 
ledningsutskottet i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06 
inkomma med förslag avseende tilläggsbudget för år 2022. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlin (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-05-30 
Tertialrapport per 2022-04-30 
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-11  
Socialberedningens beslut 2022-05-11  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-05-11  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-05-11 
      

Utdrag:  
Sektorerna 
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Ks § 141 Direktupphandling kvartal 1 2022 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/118 

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 första 
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 1 sammanställning 
samtliga sektorer för köp upp till 615.312:-. 

• Totalt för alla sektorer har 24 direktupphandlingar genomförts till ett 
sammanlagt belopp av 2.266.559:-.  
 

• Tolv (12) av direktupphandlingarna till ett belopp av 1.525.718:- var 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  
 

• Elva (11) av direktupphandlingarna till ett belopp av 696.609:- var enbart 
dokumenterade. 
 

• En (1) av direktupphandlingarna till ett belopp av 44.233:- var varken 
konkurrensutsatt eller dokumenterad. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift saknas helt på totalt en (1) 
direktupphandling till ett värde av 44.233:-.  

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, upphandlingssamordnare 
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-11 
Socialberedningens beslut 2022-05-11 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-05-11 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-05-11  
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Sektorerna 
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Ks § 142 Budget 2023-2024 verksamhetsplan 2025 
- sektorsramar 
Dnr KLK 2022/14 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  fastställa resultatmålet till:  
 
2023: 2,0 % 
2024: 2,0 % 
2025: 2,0 % 
 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,  
 
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2023 till oförändrad nivå, dvs 
22,26 kr. Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då (vid nuvarande 
skatteprognos) 
 
2023: 1 222,8 mnkr 
2024: 1 256,8 mnkr 
2025: 1 289,1 mnkr  
 
Utrymmet för planerad investeringsram är då totalt 154 mnkr under 
treårsperioden: 
 
2023: 47,0 mnkr 
2024: 43,0 mnkr 
2025: 44,0 mnkr  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 
14 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2023-2025, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag at ta fram utredningsunderlag för upphandling av 
extern genomlysning gällande arbetssätt inom LSS och arbetssätt för att minska 
externa placeringar,   
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni informera om och 
beskriva innebörden av det föreslagna digitala beslutsstödsystemet,   
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att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i juni redovisa plan för 
arbetet med säkerhet kring elskåp i anslutning till trafikbelysning, 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
resursfördelning sker för barn med särskilda behov, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti komplettera 
underlaget med bemanningsnyckeltal i skolan som är jämförbara med andra 
kommuner, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda hur 
köken inom äldreomsorgen ska utformas för att kunna bedriva en effektiv 
verksamhet utifrån att Mariebergs kök behöver renoveras och nytt demensboende 
planeras byggas,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa hur 
städning av fritidsanläggningar sker idag (kommunala och föreningsdrivna) och ge 
förslag på hur det kan utformas framåt,   
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
insatser som görs för ungdomar inom kommunalt aktivitetsansvar samt vilka 
andra insatser kommunen har för ungdomar inom målgruppen,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa olika 
alternativ för hantering av ökade livsmedelskostnader i budget 2023-2025, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti redovisa vilka 
målgrupper som är intressanta att bearbeta för inflyttning till kommunen, med 
utgångspunkt från de målgrupper forskningen pekar mot. Utredningen ska också 
innehålla hur insatser kan utformas,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i april 2023 redovisa 
alternativ användning av kommunens lokaler i ett brett perspektiv för att ge 
förslag på effektivare nyttjande som kommer kommuninvånarna till del i såväl 
tillgänglighet till lokaler som minskade kostnader för kommunen.  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen i augusti presentera i 
underlaget effektiviseringar/neddragningar jämt fördelat i 
prioriteringsordningsgrupper 1-3, samt   
 
att ge förvaltningen i uppdrag att efter extern genomlysning ta fram en LSS- och 
boendeplan för redovisning till budgetberedningen i april 2023.  

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer 
ett utgiftstak i juni genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då 
beaktas dels det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och 
utjämningsbidrag ger tillsammans med prognoser för pensioner, 
kapitalkostnader och personalkostnader. Och dels de förändrade behov som 
finns i verksamheterna. Nedan beskrivs utrymmet vid aktuell prognos samt 
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sammanfattning av sektorernas behov av driftmedel och investeringar, en 
utförligt presentation av behoven finns i separat material. 

Utrymme 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) från 17/2, nya prognoser kommer 28/4 samt 25/8. 
Till ledningsutskottets sammanträde 10/5 kommer underlaget att uppdateras 
med skatteprognosen 28/4. Den budget som ledningsutskottet behandlar i 
augusti kommer uppdateras med aktuell prognos för skatter och bidrag, 
personal- och kapitalkostnader. 

Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med 
fastställd budget för 2023 och verksamhetsplan för 2024. 
Kommande prognoser kommer troligen att vara lite sämre 
beroende på vikande konjunktur men ändå bättre än fastställd 
budget. 

Befolkningen som skatteprognosen bygger på har reviderats ned 
jämfört med fastställd budget för 2023. Nuvarande skatteprognos 
bygger på att invånarantalet 1 november före budgetåret är: 

2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
2025: 17 914 invånare 

Jämfört med de av KF fastställda budgetramar har skatteintäkter och 
bidrag förbättrats med 33 mnkr för 2023 och 41 mnkr för 2024 

Pensioner och kapitalkostnader 
På grund av nytt pensionsavtal kommer kostnaderna för pensioner 
öka avsevärt till 2023, preliminär uppgift är att kostnaden för 
avgiftsbestämd pension kommer att öka med 29 procent, vilket 
motsvarar 12,4 mnkr för Eksjö kommun och är upptaget i avsatt 
medel för outlagda personalkostnader. Beloppet är en schablon 
och mycket osäkert då det beror på de individer som är anställda 
och också på vilka val vissa av dessa kommer att göra. En extra 
pensionsberäkning är beställd per 2022-04-30 för att få mer 
noggrannhet i underlaget till budgetberedningen i augusti. 

Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 
2021-12-31 och exkluderat avtalsförändringen ökar kostnaden med 
1,1 mnkr jämfört med fastställd budget för 2023.  

Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget, en 
ny beräkning görs till augusti. 

Personalkostnader 

Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. Den 
senaste tiden har signaler kommit om högre löneökningar än 
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tidigare räknats med. I SKR:s cirkulär 22:06(februari) var 
prognosen för konjunkturlönestatistiken löneökningarna skulle 
vara betydligt lägre än i förra veckans vårproposition. Se tabell i 
tjänsteskrivelsen. 

Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt 
av 10-års period vara minst 1,8 procent samtidigt som budgeterat resultat ett 
enskilt år inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Med de goda 
resultaten från 2020 och 2021 kan resultatnivåerna ligga kvar på 2 procent av 
skatteintäkter och bidrag för alla år i planperioden och snittet på 10 år är 2,15 
procent, vilket överstiger målet om minst 1,8 procent. Se tabell i tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning utrymme 
Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2023- 24 
högre än den fastställda budgeten. För 2023 är utrymmet 12 mnkr högre och för 
2024 13 mnkr högre. Orsaken är i huvudsak dels bättre prognos för skatter och 
bidrag men samtidigt har kostnader för pensioner på grund av nytt avtal och 
löneökningar tagit en del av utrymmet med högre skatter och bidrag i anspråk. 

Underlag i budget steg 1 

Drift 

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska 
rymmas i den ram KF beslutat om för sektorn 2023-24. För 2025 är ramarna 
inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2024. 

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot 
fastställd budget för respektive år. Med ett underlag från sektorerna på de 
fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan 
verksamheter och utöka ramarna med 12 mnkr 2023 och 13 mnkr 2024. 

I underlaget finns följande tre delar: 

• Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2023 
(volym-, prisförändringar) 

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

ambition värderas i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, 
där prio1 har minst påverkan och prio 3 har störst. 

I tjänsteskrivelsen finns en sammanfattning från sektorerna. 
 
I underlaget har sektorerna presenterat belopp jämfört mot KF-
ram 2023, samtidigt som utrymmet för ramarna har utökats på 
grund av ökade intäkter för skatter och bidrag. Se tabell i 
tjänsteskrivelsen. 
I underlaget presenteras mer neddragningar än vad som behöver 
genomföras för att rymmas inom ram inklusive ökade behov för 
oförändrad kvalitet (dvs volymökningar mm) för att 
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beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska prioriteringar. Om 
inga ambitionsökningar utöver tidigare beslutade ska prioriteras 
behöver av presenterade neddragningar följande belopp 
genomföras respektive inte genomföras. Se tabell i 
tjänsteskrivelsen. 
 
Investeringsbudget 

Investeringarna ska enligt budgetdirektivet dels vara självfinansierade 
under planperioden samt att det ska finnas utrymme för finansiellt 
sparande om 5 mnkr. Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade 
under tio- årsperioden 2016-2025. Nedan visas utrymmet för investeringar 
2023-25 utifrån utfall 2016-2021 och budget 2022 med de kriterier som 
angetts i budgetdirektivet. Se tabell i tjänsteskrivelsen. 

Utrymmet för investeringar 2023-2025 är 43-47 mnkr per år. 
Behovet som sektorerna presenterat överstiger utrymmet med 12 
mnkr under planperioden. Se tabell i tjänsteskrivelsen. 
 
En större investering i förbifart Eksjö finns utanför planperioden, 
planerat runt 2027-28. Det är då bra om investeringsnivån är lägre 
än utrymmet åren dessförinnan för att bygga upp utrymmet för att 
självfinansiera den större investeringen. 

Sammanfattning 

Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter 
och bidrag per år. 

I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 
22,26 kr, vilket också föreslås till beslut. 

Utrymmet för sektorernas driftramar ökar jämfört med fastställd 
budget för 2023-24 på grund av högre intäkter från skatter och 
bidrag men ökade kostnader för pensioner och löneökningar tar 
en stor del av utrymmet. 

Samtidigt har även behoven i verksamheterna exklusive lön 
och pension ökat mer än det utökade utrymmet vilket får 
beaktas under hösten när prioriteringar ska ske i samband med 
fastställande av sektorsramar. 

Utrymmet för sektorernas investeringsramar ökar jämfört med 
fastställd budget. Dock har behoven ökat mer och presenterade 
behov ryms inte inom fastställt utrymme enligt 
budgetdirektivet. 

Till augusti kommer förändringar i skatteintäkter, lön- och 
pensionskostnader samt övriga intäkter och kostnader hos 
verksamheter att uppdateras. 
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Uppdrag föreslås ges till förvaltningen att till augusti utreda olika 
alternativ för hantering av ökade livsmedelskostnader i budget 
2023-2025 och vilka målgrupper som är intressanta att bearbeta 
för inflyttning till kommunen samt att till april 2023 utreda 
alternativ användning av kommunens lokaler. 

Fackförbunden har haft möjlighet att till sammanträdet lämna 
synpunkter. Inga synpunkter från fackförbunden har lämnats till 
sammanträdet. 
 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Tord du Rietz, 
kommundirektör 2022-04-25 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 143 Budget 2023 med verksamhetsplan 
2024–2025 Höglandsförbundet - samråd 
Dnr KLK 2022/133 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommun efterfrågar förslag på effektiviseringar med konsekvensanalys 
för hantering av redovisad utökning av verksamhet gällande informationssäkerhet 
och IT-säkerhet. 
 
Johan Ragnarsson (V) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 265 
tkr för 2023, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2024 budgeterats med 1 procent och för 2025 
med 1 procent.   

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 
15 283 tkr. Till del planeras investeringsbudgeten att användas till byte av 
ekonomisystem. För genomsnittet för tre år (2021, 2022 och 2023) beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till 123 procent och därmed uppnå det angivna 
målet 100 procent för en treårsperiod. 

Förbundets omsättning ökar med 6 procent i budget 2023 mot föregående år. 
Ökning består bland annat av utökningen av Familjerätten för Tranås kommun 
men även de två äskande som görs till budget 2023 gällande IT säkerhet och 
Informationssäkerhet. Kring dessa kan ni läsa mer i de till tjänsteskrivelsen bilagda 
beskrivningarna.  

För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2023 fyra mål grupperade i 
de tre målområdena, Förbundets uppdrag, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella 
mål. Till dessa finns 8 indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som 
förväntas uppnås.  
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att Eksjö 
kommun efterfrågar förslag på effektiviseringar med konsekvensanalys för 
hantering av redovisad utökning av verksamhet gällande informationssäkerhet och 
IT-säkerhet. 

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 yrkandena. 

 

 
Beslutsunderlag  
Direktionens beslut 2022-05-20 
Tjänsteskrivelse - Budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025 
Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025 
Äskade medel 2023 IT-säkerhet 
Äskade medel 2023 Informationssäkerhet  
 
     

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
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Ks § 144 Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer - samråd 
Dnr KLK 2022/137 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
att Eksjö kommun föreslår att budget för revision av Höglandsförbundet för år 
2023 utökas med 50 tkr och fastställs till 208 tkr. 
 
Ingbritt Martinsson (C) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda 
budget för revision av Höglandsförbundet.  
Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 2022-03-31, med förslag till beslut i 
medlemskommunerna.  
Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 370 tkr.  
 
Äskandet innebär behov av utökning av anslagsfinansieringen från 
medlemskommunerna. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Ulf Björlingson (M) att Eksjö 
kommun föreslår att budget för revision av Höglandsförbundet för år 2023 utökas 
med 50 tkr och fastställs till 208 tkr. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Ulf Björlingson (M) förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

 
 

Beslutsunderlag  
Direktionens beslut 2022-05-20 
Budget 2023 för revisorerna i Höglandsförbundet 
Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer 
Beräkning budget 2023 Höglandsförbundets revisorer 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige, Höglandsförbundet 
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Ks § 145 Parlamentarisk Beredning – Politisk 
organisation 2023 
Dnr KLK 2022/85 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att antal ledamöter och ersättare i nämnder, ledningsutskott, kommunstyrelsen- 
och kommunfullmäktige förblir oförändrat, 
 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige,  
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tillväxt- och utvecklingsnämnden, 
krisledningsnämnden, kommunalt partistöd och valnämnd samt 
revisionsreglemente för revisorerna, samt  
 
att anta bestämmelser gällande ersättning till förtroendetroendevalda. 
  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att tillsätta en parlamentarisk 
beredning. Uppgifter som beredningen fick var: 

att aktualitetspröva den politiska organisationen och lämna förslag till eventuella 
förändringar inför kommande mandatperiod, 

att analysera och anpassa kommunens politiska styrning, 

att analysera och lämna förslag på ersättningsreglemente för de förtroendevalda, 
utifrån den utvärderingen som beredningen kommer fram till. 

Parlamentariska beredningen lämnar härmed över följande för politisk beredning 
och beslut. 

• Arbetsordning kommunfullmäktige 
 

• Reglemente för: 
- Kommunstyrelse 
- Barn- och utbildningsnämnd 
- Samhällsbyggnadsnämnd  
- Socialnämnd 
- Tillväxt- och utvecklingsnämnd 
- Krisledningsnämnd 
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- Valnämnd  
- revisionsreglemente för revisorerna 
- kommunalt partistöd 

 
• Ersättning till förtroendevalda 

 
Efter ledningsutskottet har revisionen och valnämnden inkommit med synpunkter 
på deras respektive förslag vilket delgavs kommunstyrelsen inför beslut. 
Revisionen kommer att inkomma med ytterligare synpunkter efter deras möte. 
Samtliga inkomna synpunkter kommer delges kommunfullmäktige. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att Alliansens 
förslag till reglemente för kommunstyrelsen ska föreslås kommunfullmäktige. 
 
Christer Ljung (L) yrkar 
 
att Vux i12 och Campus i12 ska ingå i barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde, samt 

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bildar 
gemensam nämnd. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på Annelie Häggs (C) ändringssyrkande mot 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ändringsyrkandet. 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Christer Ljungs (L) ändringsyrkanden mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkanderna. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2022-04-29 
PM från Tord du Rietz 2022-05-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 
Reglemente Kommunstyrelsen 2023 version 1 
Reglemente kommunstyrelsen 2023 version 2 
Reglemente Barn- och utbildningsnämnd  
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnd   
Reglemente Socialnämnd  
Reglemente Tillväxt- och utvecklingsnämnd  
Reglemente Krisledningsnämnd  

21



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-31 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Reglemente Valnämnd   
Reglemente för revisorerna  
Reglemente Kommunalt partistöd  
Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023 version 1  
Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023 version 2 
Arbetsordning Kommunfullmäktige 
Organisationsskiss 
Parlamentariska Beredningens protokoll 2022-04-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 146 Eksjö kommuns riktlinje för 
visselblåsarfunktion 
Dnr KLK 2022/119 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse rutinen anmäld, samt 
 
att anta riktlinje för visselblåsarfunktion. 

Ärendebeskrivning  
En ny visselblåsarlag trädde i kraft den 1 december 2021. Lagen innebär bland 
annat att arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha interna 
visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner är tvingande 
från den 1 juli 2022. Tidigare lag innebar att endast anställda omfattades av 
skyddet för visselblåsare. Den nya lagen utökas till att gälla även arbetssökande, 
egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags 
förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget. 

Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för den person som anmäler 
oegentligheter. Det fanns i tidigare lag ett arbetsrättsligt skydd som nu stärks 
genom en visselblåsarfunktion som oberoende utreder de oegentligheter som 
framkommer i en anmälan. Offentlighets- och sekretesslagen utökas även med 
bestämmelser om sekretess för identiteten av den person som anmält 
oegentligheter.  
 
Den nya lagen om visselblåsning möjliggör att flera organisationer kan dela på en 
visselblåsarfunktion. Eftersom visselblåsarfunktionen ska agera oberoende ämnar 
höglandskommunerna genom samverkan att placeringen av visselblåsarfunktionen 
ska ligga på Höglandsförbundet. 
 
Målet med en höglandsgemensam intern rapporteringskanal för visselblåsning är 
att den rapporterande personen ska känna sig trygg med att ärendet hanteras 
säkert av en oberoende part. Den rapporterande personen kan anmäla 
oegentligheten skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Riktlinje visselblåsarfunktion, Rutin visselblåsarfunktion 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Höglandsförbundet 
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Ks § 147 Riktlinjer för plats inom förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun - revidering  
Dnr KLK 2019/387 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att revidera riktlinjerna för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem, ändring gäller rätt att stänga fem dagar per läsår för personalens 
planering, utvärdering och kompetensutveckling. 

Ärendebeskrivning  
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens 
kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 
skolförfattningar. 

Idag har förskolorna i Eksjö kommun fyra stängningsdagar som används till 
systematiskt kvalitetsarbete, planering av utbildning samt kompetensutveckling. 
De dagar som ordinarie förskola är stängd erbjuds barnen plats på annan enhet 
om behov finns.  

Grundskolan har sex kompetensutvecklingsdagar som ligger jämnt utspridda 
under läsåret, förutom de sammanlagt tio dagar som ligger i anslutning till 
skolstart och skolavslutning. Förskolan har valt att ha stängt samma dagar för att 
underlätta för vårdnadshavare som har barn både i förskole- och skolåldern. 

Behov finns att utöka förskolans kompetensutvecklingsdagar till fem dagar på ett 
år. Det skulle innebära att den 9 januari 2023 är kompetensutvecklingsdag även 
för förskolan. Denna kompetensutvecklingsdag skulle bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för planering inför ny termin och introduktion av både personal 
och barn. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén förskolechef 2022-05-04. 
Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö 
kommun.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen, Förskolechef, Grundskolechef, Administratörer förskola 
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Ks § 148 Utsläpp CO2 och åtgärdsrapportering 
miljömål 
Dnr KLK 2022/102 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
De svenska miljömålens övergripande mål är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det finns 16 miljökvalitetsmål varav 14 
berör Jönköpings län (eftersom att länet inte har några fjäll- och havsmiljöer). Det 
sker många bra initiativ som ger positiva effekter men samhällsomställningen är 
långt ifrån tillräcklig och takten behöver öka. Endast ett mål, Grundvatten av god 
kvalitet, är nära att nås av de miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå. För 
att läsa mer om miljötillståndet i Jönköpings län, se bilaga 1 eller på länsstyrelsens 
hemsida. 

För att öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans 
med länets kommuner och andra aktörer fram åtgärdsprogram. Det finns fem 
åtgärdsprogram; Hälsans miljömål, Vattnets miljömål, Grön handlingsplan, 
Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat klimat. Eksjö kommun 
har åtagit sig åtgärder i de olika programmen. Varje år redovisas vad vi gjort till 
Länsstyrelsen, se bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning av redovisningen. 

Hälsans miljömål 

I åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål 2016-2021 åtog kommunen 10 
åtgärder. Vid programmets slut kan man konstatera att 3 åtgärder genomfördes, 4 
genomfördes till hälften eller mer, 2 påbörjades och en blev inte påbörjad. 

Under programperioden arbetade kommunen för en giftfri miljö genom 
kemikaliefri förskola och genom arbete med utfasning av farliga ämnen i 
byggbranschen. För att barn inte ska utsättas för höga doser UV-strålning är en 
åtgärdsplan framtagen för skolgårdar och förskole gårdar. Det är dock oklart om 
den är tillräcklig för att nå målsättningen om 50 procent skugga i attraktiva 
lekmiljöer kl.11-15.  

Kommunen lyckades dock inte komma så långt som önskat med undersökning 
och sanering av förorenade områden, där mer resurser behöver tillskjutas för att 
komma vidare och inte riskera oacceptabla effekter på miljö och hälsa.   
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Åpromenadstråk, åtgärder som gynnar pollinatörer och plantering av gatuträd har 
stärkt grönstrukturen i Eksjö stad. Tyvärr har åtgärder för almsjukan påverkat 
grönstrukturen negativt år 2020-2021. 

Man har inte kontinuerlig ekologkompetens i tillräcklig omfattning vilket riskerar 
att de gröna frågorna nedprioriteras. Kommunen har en stadsträdgårdsmästare, en 
skogsförvaltare och en hållbarhetsstrateg som har som del i sina tjänster att arbeta 
med natur- och miljöfrågor. I övrigt finns extern kompetens att tillgå men inte i 
lika stor omfattning som inom andra områden. 

Återvinningen av avfall har bara ökat marginellt. För att kunna se en påtaglig 
utveckling bör fastighetsnära insamling genomföras. Återvinningscentralen 
erbjuder insamling av plastförpackningar i Eksjö, men inte i Ingatorp på grund av 
platsbrist. Övrig plastinsamling sker inte.  

Fördjupad genomlysning av god bebyggd miljö kommer göras i den nya 
översiktsplanen som nu är ute på samråd.  

Vattnets miljömål 

I åtgärdsprogrammet för vattnets miljömål 2017-2021 åtog kommunen 12 
åtgärder. Vid programmet slut kan man konstatera att 6 åtgärder blev 
genomförda, en påbörjad och 5 påbörjades inte.  

Under programperioden arbetade man för minskad övergödning genom krav på 
enskilda avlopp, anslutning till kommunalt avlopp och genom arbetet med VA-
plan. Man gjorde en dagvattenstrategi där de känsligaste dagvattenrecipienterna 
identifierades. Man har arbetat med tre dagvattenanläggnigar varav Västra 
Brudbadet (bakom Optimera) och Nannylundsområdet är klara och del 2 i Östra 
Brudbadet (Kvarnarp) blir klar under 2022. Vad gäller tillsyn av ledningsnätet så 
görs tillsyn när det händer något/blir problem men vi har ingen aktiv riktad tillsyn 
när det gäller spill- eller dagvattennätet.  

Kommunen arbetade för levande sjöar och vattendrag genom några 
informationstillfällen till allmänheten 2017 och 2018. En viktig åtgärd som inte 
kunnat genomföras på grund av bristande resurser hos miljöenheten är 
tillsynsinsats på miljöfarliga verksamheter som påverkar vattenförekomster. 

Man har arbetat för grundvatten av god kvalitet genom rutiner och 
handlingsplaner för agerande vid olyckor inom vattenskyddsområden. Vi har 
också fastställt vattenskyddsområden. Skyddsföreskrifterna bedöms aktuella för 
alla områden förutom Ränneslätt, Eksjös huvudvattentäkt som är stoppad på 
grund av annan part. I det fortsatta arbetet behöver underlag för prioritering av 
förorenade områden utifrån grundvattenförekomst tas fram. 

Några åtgärder blev inte genomförda på grund av att annan part inte gjort sin del 
eller att kommunen inte kunnat prioritera arbetet.   
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Grön handlingsplan 

I åtgärdsprogrammet Grön handlingsplan 2018-2022 åtog kommunen 9 åtgärder. 
Vid delrapporteringen efter fyra år, kan man konstatera att 5 åtgärder blev 
genomförda, två blev genomförda till hälften eller mer, och två påbörjades. 

Alla skolor har ett grönområde inom 300 meter. Under 2019 genomfördes 
insatser för att få fler människor med funktionsnedsättningar att besöka 
friluftsområden vid Borgmästarängen och badplats Hunsnäsen. Kommunens 
skogsförvaltning är certifierad enligt PEFC och FSC. Man har därmed tydliga mål 
om andelen lövskog och tallskog.  

Stor hänsyn tas till friluftsliv i tätortsnära skogar. Kartläggning av socialt viktiga 
naturområden har påbörjats och ingår till viss del i den nya översiktsplanen. En 
utvecklingsplan behöver göras i samarbete mellan samhällsbyggnadssektorn och 
fritidsavdelningen.  

Arbetet med frihuggning av skyddsvärda träd är påbörjat. Likaså skötsel av 
kommunens mark som gynnar biologisk mångfald. Kompetens och underlag finns 
på samhällsbyggnadssektorn men kompetenshöjning behövs inom driften. 
Utbildning för driftspersonal kommer genomföras under 2022. 

För att öka den biologiska mångfalden i våra vattendrag behöver vandringshinder 
tas bort. Ett fåtal mycket positiva åtgärder genomfördes 2021 på privat initiativ 
med stöd av Emåförbundet, via kommunen, i Skivestaån. Vi har fått medel för att 
åtgärda Nedre bruksdammen i Mariannelund. Tyvärr finns det stora motstående 
intressen och inga åtgärder har beslutats.  

Åtgärdsprogram för anpassning till ett förändrat klimat 

I åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 åtog 
kommunen 11 åtgärder. Programmet har precis börjat men man har redan 
påbörjat 7 åtgärder. Fyra åtgärder är inte påbörjade.  

Kommunen har ett systematiskt klimatanpassningsarbete som kommer integreras 
i ny översiktsplan och VA-plan. Plan för förnyelseplanering av VA-nätet är 
påbörjad. Man arbetar aktivt med grönska och biologisk mångfald i bebyggd 
miljö. Samverkan mellan kommunen och privata åtgärder som ”håller kvar vatten 
i landskapet” pågår till exempel Skivestaå-projektet och Wallnäs.  

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 

I åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan 2021-2025 åtog kommunen 14 
åtgärder. Programmet har precis börjat men man har redan genomfört 3 åtgärder, 
är halvvägs med 6 och en är påbörjad. Fyra åtgärder är inte påbörjade.  

Kommunen har en gång- och cykelplan från 2018 som genomförs successivt. Man 
arbetar aktivt med att minska utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.  

Man har ökat produktionen av el, värme och kyla från förnybara energikällor till 
exempel på Almgården. EBO/Ekfab har påbörjat en kartläggning över 
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effektiviseringspotential i fastighetsbeståndet. Miljöenheten tar upp frågor om 
energieffektivisering vid tillsyn i viss mån. Vi har en energi- och klimatrådgivare 
(som finansieras av energimyndigheten och utgår från Tranås kommun) som ger 
rådgivning, bland annat om solpaneler. EBO/Ekfab kommer utbilda sin personal 
om klimatpåverkan från byggnader under 2022/23.  

Man har stärkt våra kunskaper om gröna lån. Man har utökat miljökrav vid 
upphandlingar till exempel miljökrav på fordon vid hämtning av avfall och krav på 
innehållet av kemikalier som används vid sanering. 

Som en del i det systematiska arbetet med klimat och energi redovisas 
uppföljningen av växthusgasutsläpp och energianvändning under 2022.  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Miljömålen i Jönköpings län – uppföljning 2021 Bilaga 2 Uppföljning 
åtgärdsprogram miljömålen 2021 Eksjö kommun  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 149 Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2023-
2027 - remiss 
Dnr KLK 2022/74 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna remissvar enligt bifogad svarsfil (Bilaga 2) till länsstyrelsen gällande 
åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2023-2027 Jönköpings län, samt 
 
att när åtgärdsprogrammet är antaget återkomma till länsstyrelsen med beslutade 
åtgärder för Eksjö kommun.  

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
Åtgärdsprogrammen är en central del i Eksjö kommuns miljöarbete. Miljöpolicyn 
anger att de åtgärder som vi åtar oss utgör grunden för koncernens 
miljöhandlingsplan.  
 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

• Grön handlingsplan 2018-2022  
• Minskad klimatpåverkan 2021-2025 
• Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025 

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

• Vattnets miljömål 2023-2027 (remissperiod mars-juni 2022) 
• Hälsans miljömål 2023-2027  (remissperiod april-september 2022) 

 
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål omfattar fyra av de svenska 
miljökvalitetsmålen; Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Detta åtgärdsprogram, se bilaga 
1, ersätter åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2017-2021 som gällde till och 
med år 2022.  

Under 2021-2022 har tjänstepersoner från kommunen deltagit i Länsstyrelsens 
arbete med att ta fram åtgärder. Representanter från samhällsbyggnadssektorn och 
Eksjö Energi tog fram ett förslag om att anta 19 åtgärder som 
koncernledningsgruppen ställt sig bakom. Flera åtgärder handlar om att delta i 
nätverk eller utbildnignar. De åtgärder som kräver lite mer av oss är följande;   

2. Policy om att aska från eldning av flis ska återföras till skogsmark 
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5. Plan för skötsel av dagvattenanläggningar 

9. Systematiskt arbete med felkoppling av spillvatten 

17. Vandringshinder i det kommunala vägnätet 

18. Upprätta åtgärdsplaner för restaurering 

27. Handlings plan för Hot Spots - dagvatten med omgivande förorenad mark 

31. Begränsa brytningen och användningen av naturgrus 

33. Reservvattenförsörjning -dialog med högvolymsanvändare 

35. Minska vattenförluster i dricksvattenledningar 

36. Förbättrad tillgång på dataunderlag dricksvatten 

Se bifogat remissvar med samtliga åtgärder. 

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2023–2027) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Remissversion Vattnets miljömål 2023-2027  
Bilaga 2 Svarsfil Vattnets miljömål  
      

Utdrag:  
Länsstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 150 Uppföljning av utsläpp av växthusgaser 
och energianvändning i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2020/324 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som läget är nu ser det inte ut som att kommunen kommer nå målen för 
territoriella utsläpp. De stora utsläppen kommer från jordbruket, transporter och 
fjärrvärmeproduktion. Mycket av utsläppen har kommunens förvaltning och 
bolag ingen direkt rådighet över.  

Det är viktigt att man följer upp och ser en tydlig utveckling i de områden 
kommunen råder över. Utsläpp från skolskjuts och tjänsteresor har man påverkat i 
rätt riktning. Andra stora områden är måltider, pendlingsresor och övrig 
konsumtion.  

För att minska effekten av klimatförändringen har världens länder enats, genom 
Parisavtalet, att hålla planeten långt under två graders uppvärmning, med 
ambitionen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. För att klara 1,5 grader 
måste de globala utsläppen minska med 55 procent till år 2030 och helt upphört år 
2050. Covid-19 pandemin ledde till en minskning av utsläpp 2020, som tyvärr 
ökat igen under 2021.  
 
Enligt kommunens miljöpolicy ska man minska vår klimatpåverkan – det är ett av 
två prioriterade områden som kommunen behöver arbeta med för att bidra till att 
lösa de stora miljöutmaningarna. Man har anammat Parisavtalet och Jönköpings 
läns energi- och klimatmål som anger att vi senast år 2045 ska ha utsläpp som är 
lägre än 1 ton växthusgaser per invånare och år, inkl. konsumtionsutsläpp.  
 
För att veta om utvecklingen går åt rätt håll behöver man följa upp våra utsläpp. 
Kommunens utsläpp kan presenteras i konsumtionsbaserade utsläpp, territoriella 
utsläpp eller kommunkoncernens verksamhetsbaserade utsläpp.  

Vad gäller de territoriella utsläppen kan man utläsa dem i den nationella 
emissionsdatabasen. Den visar att de stora utsläppen i Eksjö kommun genereras 
av jordbruket (38 tusen ton koldioxidekvivalenter CO2e.1), transporter (37,6 tusen 
ton CO2e) samt el och fjärrvärme (21 tusen ton CO2e).  
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På Klimatkollen visas den minskning man behöver ha av de territoriella utsläppen 
för att nå parisavtalet, se illustration i tjänsteskrivelsen. Utsläppen har minskat de 
senaste åren, men minskningen går för långsamt. Och ju längre man väntar desto 
mer drastisk behöver minskningen bli. Klimatkollen rankar oss i jämförelse med 
andra kommuner, där vi ligger på plats 232 av 290 kommuner.  
 
Jordbruket är en stor del av vårt näringsliv och vi har begränsade möjligheter att 
påverka det. Möjligheten att påverka utsläpp från transporter är också begränsad 
men vi bör fortsätta skapa förutsättningar för att tanka eller ladda fossilfria 
drivmedel i kommunen. Vi bör nyttja kollektivtrafiken och bygga 
parkeringsplatser vid hållplatser.  

El och fjärrvärmens utsläpp beror på avfallsförbränningen. Utsläppen kan minska 
genom att övergå till biobränsle, få ner andelen plast i avfallet eller genom 
koldioxidinfångning. Enligt Eksjö Energi är vi ekonomiskt bundna till 
avfallspannan ca 20 år fram i tiden. Vi har inte heller ekonomiska möjligheter till 
utökad utsortering av plast eller koldioxidinfångning. Andelen plast kan dock 
minska genom statlig styrning och ändrat beteende. Enligt Eksjö Energis analys 
har vi inte någon chans att nå målen för de territoriella utsläppen i Eksjö kommun 
till 2035. Det visar också att vi och andra behöver fokusera på våra 
konsumtionsutsläpp. 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp står för en majoritet av landets 
klimatpåverkan och är svåra att följa upp. År 2019 var Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp 93 miljoner ton CO2. 59 miljoner ton av dessa 
uppstod i andra länder till följd av svensk konsumtion. Detta kan jämföras med de 
territoriella utsläppen som samma år var 51 miljoner ton CO2. 

Mycket av utsläppen i Eksjö kommun har kommunens förvaltning och bolag 
ingen direkt möjlighet att styra över. Därför är det viktigt att göra allt vi kan inom 
de områden vi råder över, samtidigt som vi arbetar med information till invånare 
och företag i kommunen.  

För att få en överblick över de områden vi råder över har vi sedan 2019 försökt 
följa upp koncernens utsläpp. Utgångspunkten för uppföljningen är att vara så 
enkel och kostnadseffektiv som möjligt men ändå hålla en tillräckligt hög kvalitet. 
Sedan 2019 har vi följt upp transporter och resor (tjänsteresor), vatten och avlopp 
samt egenägda fastigheter (el och värme). 

Möjligheten till uppföljning utvecklas varje år och vi kommer därför antagligen 
inkludera fler och fler områden allteftersom vi får möjlighet att följa upp utsläpp 
av våra verksamheter. I år har vi också följt upp pendlingsresor, skolskjuts och 
måltider.  
 
Trots avgränsningen är uppföljningen inte hundraprocentig. Vi har till exempel 
inte med lokaler som vi hyr av andra bolag än Ekfab. Det finns också många 
parametrar att förhålla sig till i analysen av resultatet. Resultatet är alltså inte 
fullständigt, men ger en bild av var vi ser de stora utsläppen samt utvecklingen 
inom dessa områden.  
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Vi kan se en positiv utveckling i minskningen av användning av privat bil i 
tjänsten för förvaltningen som minskat sina utsläpp med hälften från föregående 
år. Det gäller dock inte bolagen som gått i motsatt riktning, se tabell i 
tjänsteskrivelsen. Detta ska ses i ljuset av att vi haft en pandemi sedan 2020 som 
starkt begränsat resandet.  
 
Utsläppen från egenägda fordon minskar långsamt. Omställningen till biogas och 
el beräknas dock ge stor utväxling framåt. Skolskjutsen har genom högt ställda 
krav på fossila bränslen minimala utsläpp.  

Personalens arbetspendling står dock för stora utsläpp. År 2020 gjordes en 
resvaneundersökning som uppskattade utsläppen från förvaltningens 
pendlingsresor till 1293 ton CO2e. År 2018 var samma siffra 1 363 ton. I 
jämförelse med verksamheternas totala utsläpp ovan är denna siffra relativt hög, 
vilket motiverar mobilitetsförmåner som förmånscyklar och prova-på 
kollektivtrafikkort till personal.    
 
Andra verksamheter som också medför stora utsläpp är; måltider (1 076 ton 
CO2e), IT-utrustning, möbler, nybyggnation samt transport av avfall, anläggning 
av gator och vägar. Förvaltningen tittar på hur man kan mäta utsläpp från måltider 
framåt och försöker också hitta sätt att få en uppskattning om utvecklingen på de 
andra områdena. Eksjö Energi ser över vad de kan göra för att mäta utsläpp från 
transporter och anläggning av gator och vägar. EBO/Ekfab kommer från 2022 
kunna rapportera CO2e utsläpp på alla nybyggnationer.  
 
Vatten och avlopp; reningsverket bytte biogaspanna i oktober 2020. Under bytet 
användes fjärrvärme vilket gav en tillfällig ökning av utsläpp, men den nya 
biogaspannan nyttjar effekten av biogas bättre och kommer därmed ge besparing 
både i kronor och utsläpp framöver.  

Utsläppen från fastighetssidan har minskat sedan 2019, främst beroende på 
pandemin som medförde stängning av vissa verksamheter. Det beror också på att 
fjärrvärmeverkets emissionsfaktor var högre 2019 vilket i sin tur berodde på att 
det var varmare och att man därför inte kompletterade med biobränsle. Ökningen 
mellan 2020 och 2021 beror på att EBO/Ekfab utökat yta, kWh/m2 har sjunkit. 

För att nå uppsatta miljö- och klimatmål är en effektiverare energianvändning en 
förutsättning. Minskat energibehov leder bland annat till lägre utsläpp av 
växthusgaser. Det finns flera sätt att jobba med energieffektivisering. Dels genom 
beteendeförändringar, inköp av energisnåla produkter och dels genom tekniska 
lösningar som isolering av byggnader. 
 
Överlag kan vi se en positiv minskning av utsläpp och energianvändning mellan 
2019 och 2020. En trend som vi skulle behöva fortsätta för att nå våra miljömål. 
Tyvärr såg man istället en ökning mellan 2020 och 2021.  

Under sammanträdet framförs önskemål att till nästa redovisningen särredovisa 
utsläppen från Eksjö Energi AB. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Bilaga 1 Eksjö kommun – uppskattning av utsläpp av växthusgaser och 
energianvändning 2022  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi  
VD Eksjö Fastighetsbolag  
Samhällsbyggnadschef  
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn  
Sektorschef Sociala sektorn  
Skolchef   
Kommundirektör 
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Ks § 151 Taxor och avgifter - idrottsanläggningar 
och simhall 
Dnr KLK 2022/132 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras i syfte att ge tillväxt- och utvecklingssberedningen i 
uppdrag att ta fram en konsekvensberäkning för ett urval av föreningar, ta fram 
nytt förslag gällande datum för ikraftträdande samt redogöra för bakgrundsmotiv 
till föreslagna ordningsavgifter. 

Ärendebeskrivning  
Alla kommundrivna idrottsanläggningar samt simhallen i Eksjö kommun är 
belagda med en avgift eller hyreskostnad för de som brukar dem.  

Taxor och avgifter har inte reglerats sedan 2016 med undantag för uppdatering 
gällande taxor för hyra av konstgräsplanen på Ränneborg 2017. 

Förslaget innehåller uppdaterade avgifter, nytillkomna anläggningar, förtydligande 
och mindre beloppsjusteringar. Taxorna förslås börja gälla 2022-07-01.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) att ärendet återremitteras i syfte att ge tillväxt- och 
utvecklingssberedningen i uppdrag att ta fram en konsekvensberäkning för ett 
urval av föreningar, ta fram nytt förslag gällande datum för ikraftträdande samt 
redogöra för bakgrundsmotiv till föreslagna ordningsavgifter. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot 
avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2022-05-03 
Taxor och avgifter 2016 
Taxor och avgifter 2022 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
fritidschef 

35



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-05-31 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ks § 152 Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS - Kvartal 1 2022 
Dnr KLK 2022/136 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

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

Enligt 16 kap 6 h § 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 IVO 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. 

Nämnden ansvarar för att rapportera ej verkställda beslut och avbruten 
verkställighet för verksamheterna: 
 
SoL ÄO, äldreomsorg  

SoL IFO, individ- och familjeomsorg  

SoL FUNK, omsorg om personer med funktionsnedsättning  
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LSS FUNK, omsorg om personer med funktionsnedsättning 
 
Rapportering enligt 16 kap. 6 h§ SoL samt enligt 28 f-g §§ LSS inom 
verksamhetsområdena finns för kvartal 1 inga, ej verkställda gynnande beslut eller 
avbruten verkställighet. 
 
 
Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2022-05-03. 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialt ansvarig socionom 
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Ks § 153 Gemensam systemförvaltning Combine 
Dnr KLK 2022/77 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslaget med en gemensam organisation för systemförvaltning 
Combine för medlemskommunerna inom Höglandsförbundet, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur Eksjö kommuns andel av kostnaden 
ska finansieras och hänvisa finansieringsfrågan till budgetberedningen.  

Ärendebeskrivning  
En utredning har genomförts gällande systemförvaltning och support av 
verksamhetssystemet Combine. Utredningen visar att arbetsuppgifterna som idag 
finns som egen enhet, alternativt avgränsad i del av enhet, kommer kunna flyttas 
från kommunerna till den föreslagna gemensamma organisationen för 
systemförvaltning, som avser medlemskommunerna inom Höglandsförbundet: 
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Även Höglandsförbundet använder 
sig av Combine inom familjerätten. 

Personalen som idag utför arbetsuppgifterna är tillsammans med systemet de 
största resurserna för att kunna utföra arbetsuppgifterna kring systemförvaltning. 
Användarkretsen kommer vara densamma som innan samgåendet och 
verksamheten kommer fortgå utan avbrott. Efter samgåendet, som kan ses som 
en verksamhetsövergång, kommer arbetsuppgifterna vara placerat som en egen 
verksamhet med en egen ekonomisk redovisning.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-03-16 
Beslut direktionen Höglandsförbundet 2022-01-28 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2022-03-07 
Tjänsteskrivelse från Höglandsförbundet av Anneli Tellmo, förbundschef, 2022-
01-11 
 
 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Höglandsförbundet 
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Ks § 154 Arbetsmiljön sociala sektorn 
Dnr KLK 2022/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06. 

Ärendebeskrivning  
Det har under en längre period varit en hög arbetsbelastning för funktionschefer 
och enhetschefer inom sociala sektorn i Eksjö kommun. Hr- chefen kallade 
socialchef, funktionschefer, hr-konsult och kommundirektör till ett möte 2022-01-
10 för att diskutera arbetsmiljön inom funktionsområdena individ- och 
familjeomsorgen (IFO) och vård och omsorg (VoO) efter att funktionscheferna 
slagit larm. På detta möte beskrev funktionscheferna situationen.   

Efter ovanstående möte fattade socialchefen med stöd av kommundirektören 
beslut om följande akut åtgärder: 

• En förstärkning av enhetschefer i verksamheten sker tillfälligt under 2022.  
• Inom IFO beslutades att anställa extra enhetschef 2022 samt överanställa 

en enhetschef som ska stötta upp i verksamheten inom Komomsorgen.  
• Myndighetsutövningen inom äldreomsorgen beslutades att under två till 

tre månader sätta in en extra resurs för att rätta upp strukturen.   
• Inom VoO beslutades att anställa en extra enhetschef under delar av 2022 

för att skapa stabilitet och förebygga eventuella sjukskrivningar eller 
uppsägningar.  

• Det beslutades att tillsätta en projektledare samt ytterligare tre tjänster 
under minst sju månader för att få implementeringen av Combine att 
fungera för VoO under fas 3. 

Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 2022   

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2022-05-31 redovisa 
resultat och kostnader av insatta åtgärder,  

att redovisa möjlig omfördelning av resurser inom förvaltningen för hantering av 
kostnaderna av insatta åtgärder.  

Inom IFO beslutades att anställa extra enhetschef 2022 samt överanställa 
en enhetschef som ska stötta upp i verksamheten inom Komomsorgen.  

På grund av vakanser och sjukskrivningar har inte möjligheten att anställa extra 
chefer genomförts. Chefssituationen är lika ansträngd och pressad som den var i 
januari. Det finns en stor oro för chefernas arbetsmiljö och svårighet att rekrytera 
chefer.  
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Kostnader för åtgärd under 2022:  

• Inga extrakostnader utöver ordinarie budget.  

Myndighetsutövningen inom äldreomsorgen beslutades att under två till 
tre månader sätta in en extra resurs för att rätta upp strukturen.   

Rekrytering av enhetschef för myndighetsutövning pågår. Tjänsten har varit 
vakant sedan i februari. Arbetsmiljön för biståndshandläggare äldreomsorg är 
väldigt ansträngd och det finns en oro över att inte hantera ärenden. De senaste 
månaderna har det arbetats intensivt med att rätta upp struktur och minska 
köerna. De konsulter som har varit anställda har tillsammans med medarbetarna 
gjort ett bra arbete men för att hantera inflöde av ärenden och minska sårbarhet 
med bemanning behövs det fortsatt förstärkning av resurser. 

Kostnader för åtgärd 2022:  

• Kostnader 2022 till och med 202204: 565 000 kronor 
• Prognostiserade ytterligare kostnader 202205-202212: 1090 000 kronor 
• Totala kostnader 2022 för åtgärden: 1655 000 kronor 

Inom VoO beslutades att anställa en extra enhetschef under delar av 2022 
för att skapa stabilitet och förebygga eventuella sjukskrivningar eller 
uppsägningar.  

En samordnare tillskapades på Marieberg för att stödja in- och 
utflyttningsprocessen på korttiden samt administrativa arbetsuppgifter för hela 
Marieberg. I dialogen om att tillsätta en enhetschef extra, såg sektorn det största 
behovet av en administrativ resurs som hanterar just flödet på korttiden men 
också gör administrativa arbetsuppgifter för att avlasta enhetscheferna. Idag är det 
tre enhetschefer på Marieberg (som även inkluderar att vara chef för nattpatrullen) 
och en administratör. Den administrativa delen har inte räckt till utan mycket 
administrativt har enhetscheferna på Marieberg fått göra, viket tar arbetstid från 
att leda verksamheten. Marieberg är en verksamhet som har haft mycket stor 
omsättning av enhetschefer och återkommande från cheferna har varit att man 
bara får ”släcka bränder” och är tufft att få en ordning och stabilitet i 
verksamheten. Därav ett stort behov av att få administrativa resurser som ska 
kunna minska den stora arbetsbelastningen för enhetschefer på Marieberg, samt 
minska omsättningsgraden av enhetschefer.  

Kostnader för åtgärd under 2022: 

• Kostnader 2022 till och med 202204: 73 000 kronor 
• Prognostiserade ytterligare kostnader 202205-202212: 344 000 kronor 
• Totala kostnader 2022 för åtgärden: 417 000 kronor 

Det beslutades att tillsätta en projektledare samt ytterligare tre tjänster 
under minst sju månader för att få implementeringen av Combine att 
fungera för VoO under fas 3. 
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Superanvändarna har varit ett extra stöd i implementeringen. Det finns fortsatt 
behovet av förstärkningen efter sommaren för att kunna fullt ut ha implementerat 
Combine. Det krävs ytterligare tid och stöd i funktionen utifrån att Combine är 
nytt och för att till exempel kunna tillskapa genomförandeplaner i Combine. Det 
behövs flertalet utbildningsinsatser och fortsatt utbildningar av superanvändare. 
Idag arbetar 3,0 tjänster fram till 2022-05-31 med återgång i ordinarie arbete under 
sommaren (juni-augusti). Stort behov av en fortsättning under hösten med 3,0 
tjänster till 2022-10-31 med eventuellt förförlängning. 

Kostnader för åtgärd under 2022:  

• Kostnader 2022 till och med 202204: 535 000 kronor 
• Prognostiserade ytterligare kostnader 202205-202212: 640 000 kronor 
• Totala kostnader 2022 för åtgärden: 1175 000 kronor 

 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på socialberedningens förslag till beslut mot   
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall, t f sektorschef och Simon Lennermo, t f 
sektorsekonom, 2022-05-06. 
Beslut kommunstyrelsen, Ks § 44, 2022-03-01 
Beslut socialberednningen, Socb § 12, 2022-02-09 
Beslut ledningsutskottet, Lu § 8, 2022-02-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
T f Socialchef 
T f Sektorsekonom 
Funktionschef IFO 
Funktionschef VoO 
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Ks § 155 Ålder trygghetsboende 
Dnr KLK 2022/134 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att delge Eksjöbostäder sin uppfattning att åldern då personer kan flytta in på 
trygghetsboende sänks från dagens 70 år till 65 år.   

Ärendebeskrivning  
Lägsta åldern för att bo på trygghetsboende är idag 70 år. Krav för att få del av 
stöd som täcker en del av byggkostnaden för seniorboende, trygghetsboende eller 
andra hyresbostäder, är att boendena är vikta för personer som fyllt 65 år. 

Eksjöbostäder söker bidrag för tillbyggnad på Smeden 10, Snickaren. Bidraget 
som söks är ca 3,5 miljoner kronor och beviljas endast för boenden enligt 
nedanstående regler. För att ha möjlighet att få del av bidraget behöver lägsta 
åldern sänkas till 65 år. Det behövs samma regler för samtliga trygghetsboenden i 
kommunen då det annars blir onödigt svårt att administrera uthyrningen. 

Regler för ansökan enligt boverket: 
Du som ska bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder vikta 
för personer som fyllt 65 år kan få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du 
kan få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.  

Vem kan få stöd? 
Exempel på vilka som kan söka och få stödet är byggföretag, allmännyttiga 
bostadsföretag och privata fastighetsägare. 

Stödet lämnas till hyresbostäder. 

Målet med stödet är att det ska bli fler hyresbostäder för äldre personer på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Därför går stödet till byggprojekt som ger ett 
tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för personer som har 
fyllt 65 år 

Du kan få stöd för att: 

• bygga helt nya trygghetsboenden, seniorboenden eller andra byggnader 
med hyreslägenheter för äldre 

• bygga om en byggnad med vanliga hyreslägenheter, så att den istället 
innehåller lägenheter för äldre 

• bygga om ett befintligt trygghetsboende eller seniorboende så att det blir 
fler lägenheter, men utan att dela de lägenheter som redan finns 
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• bygga om en lokal eller anläggning som tidigare inte har innehållit 
bostäder, så att den istället blir till hyresbostäder för äldre. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall t f socialchef, 2022-04-29  
      

Utdrag:  
VD Eksjöbostäder 
T f socialchef  
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Ks § 156 Organisationsförändring Höglandets 
ungdomsmottagningar 
Dnr KLK 2022/135 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att övergång sker från gemensamt huvudmannaskap, till att Region Jönköpings 
län står som ensam huvudman för samtliga ungdomsmottagningar på Höglandet. 
Detta uppnås genom tjänsteköp av psykosocial personal, för närvarande anställd 
av kommunerna, samt  
 
att Eksjö kommun ställer sig bakom en kompletterande länsdelsmottagning 
inrättas på Nässjö vårdcentrum med 40 procent tjänst barnmorska och 80 procent 
tjänst kurator, samt upp till 20 procent tjänst psykolog och 4 timmar läkartid per 
månad.   

Ärendebeskrivning  
I december 2017 presenterades ett omfattande utredningsarbete till strategigrupp 
barn och unga. Strategigruppen informerades om att Höglandet var beredda att 
fortsätta arbeta kring en länsdelsmottagning med regionen som huvudman.  

En länsdelsmottagning och en huvudman för samtliga mottagningar, möjliggör 
tillgång till personal med sexologisk och andrologisk kompetens för ungdomar i 
hela länsdelen, samt tillgång till ungdomsmottagning under hela året. 
Länsdelsmottagningen ska även ge stöd till lokala mottagningar för bland annat 
utåtriktat arbete och erbjuda gruppverksamhet vid behov.  
 
Genom att regionen blir huvudman även för de lokala mottagningarna så ökar 
rättssäkerheten för ungdomarna genom att kuratorerna idag arbetar med råd och 
service, reglerat i socialtjänstlagen, vilket inte ställer något krav på dokumentation. 
Rättssäkerheten för ungdomarna skulle öka med regionen som ensam huvudman, 
genom hälso- och sjukvårdslagens dokumentationskrav. Utgångspunkten för de 
lokala mottagningarna är att de bedrivs utifrån nuvarande bemanning. 

Länet har en gemensam överenskommelse för ungdomsmottagning och den 
reglerar bland annat uppdrag, finansiering, målgrupp, och ledning på lokal och 
regional nivå. Överenskommelsen gäller oavsett om huvudmannaskapet är delat 
eller om en part är ensam huvudman. 

Organisationsförändringen kommer leda till en högre kostnad på drygt 100 000 
kronor för social sektorn. Det är med som nya förändrade förutsättningar till 
budgetberedningen.  
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-05-11 
Bakgrund organisationsförändring 
Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall t f socialchef, 2022-05-03 
      

Utdrag:  
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
T f socialchef 
Sektorsekonom 
Kommunal utveckling Charlotte Jerkelund  
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Ks § 157 Trafikplats riksväg 40, förbifart Eksjö 
Dnr KLK 2019/171 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen, samt 
 
att lämna följande ställningstaganden till Trafikverket inför det fortsatta 
projekteringsarbetet: 
 
-Trafikplatsen lokaliseras till det ursprungligen planerade läget (det östra  
 alternativet), 
 
-Trafikplatsen ska utformas på så sätt att en påkoppling söder ut är möjlig i ett  
  långsiktigt perspektiv, 
 
-Trafikplatsen och Kvarnarpsvägens förlängning förses med belysning, 
 
-En vägficka för information placeras utmed Kvarnarpsvägens förlängning i  
 anslutning till Trafikplatsen, 
 
-Utformning av bullervall eller bullerplank mellan befintlig bebyggelse och  
 Kvarnarpsvägens förlängning ska ske i samråd med Eksjö kommun, samt 
 
-Kvarnarpsvägens förlängning ska utformas med samma bredd och typsektion  
 som den befintliga delen av Kvarnarpsvägen med skyltad hastighet 60 km/h. 
 

Ärendebeskrivning  
Trafikverket planerar för en ny förbifart, söder om Eksjö för att öka 
trafiksäkerheten och framkomligheten. Syftet är även att öka tryggheten och 
förbättra miljön genom Eksjö stad.  

2022-05-12 genomfördes ett samråd mellan tjänstepersoner från Eksjö kommun, 
Eksjö Energi AB, Trafikverket samt Trafikverkets konsult Lektus. Under mötet 
presenterade Trafikverket en rad förändringar mot tidigare redovisade trafik- och 
vägutformningar. Dessa kommer Eksjö kommun och alla andra berörda att ha 
möjlighet att lämna synpunkter på under vägplanens samråd. Samrådet planeras 
till hösten 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att revidera avtalet med Trafikverket 
från tidigare förslag om trafikplats, till C-vägskäl. Detta beslut omöjliggjordes 
senare av Trafikverket som bedömde C-vägskäl det vill säga en av- och påfart i 
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plan med korsande trafikrörelser över vägbanan som olämplig utifrån vägens 
trafikstandard. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att godkänna förslag till avtal mellan 
Trafikverket och Eksjö kommun. Avtalet innebär i stort att Eksjö kommun 
förbinder sig att bekosta angöring till den nya delen av väg 40 samt 
Kvarnarpsvägens förlängning och att Trafikverket genomför projektet i samband 
med byggnationen av förbifarten.  
 
Under mötet 2022-05-12 ställde Trafikverket en rad frågor kring utformning av 
Kvarnarpsvägens förlängning samt den tillkommande trafikplatslösningen som 
Eksjö kommun nu har möjlighet att lämna ställningstagande kring.  

1. Förutom den planerade placeringen av en trafikplats öppnar Trafikverket 
för en alternativ lokalisering väster om tilltänkt område. 
Samhällsbyggnadssektorn gör bedömning att det befintliga läget är att 
föredra utifrån ett långsiktigt perspektiv utifrån möjligheten att lokalisera 
olika typer av verksamhetsområden för nya företagsetableringar på båda 
sidor om vägen. Det västra alternativet skapar dock fördelar genom att 
tillgängliggöra ytterligare markområden för bostadsbebyggelse med mindre 
infrastruktursatsningar. Dock är förutsättningarna för ytterligare 
markanspråk söder om vägen mer eller mindre obefintliga i detta läge som 
också bedöms mer känsligt.  
 
Samhällsbyggnadssektorn förordar därmed att trafikplatsen lokaliseras till 
det ursprungligen planerade läget (det östra alternativet). Utifrån att 
tillgängligheten till markområden söder om vägen kan bli intressanta i ett 
långsiktigt perspektiv bedömer Samhällsbyggnadssektorn det även 
angeläget att trafikplatsen utformas på så sätt att en påkoppling söder ut är 
möjlig. 
 
2. Trafikverket önskar även övergripande ställningstaganden kring 
utformning av Kvarnarpsvägens förlängning.  
 
Ska trafikplatsen och Kvarnarpsvägens förlängning förses med belysning? 
 
Samhällsbyggnadssektorn förordar att vägen och trafikplatsen förses med 
belysning. Trafikplatsen kommer att fungera som huvudinfarten öster 
ifrån och bör därmed uppfattas tydligt och säker. Utformningsprincipen 
bör följa Kvarnarpsvägens befintliga vägsektion och standard och givetvis 
vara upplyst.  
 
Ska det finnas en vägficka för information i anslutning till Kvarnarsvägens 
koppling till Trafikplatsen? 
 
Samhällsbyggnadssektorn förordar att en avkörningsmöjlighet ur 
säkerhetssynpunkt och eventuellt även för information läggs in i projektet.  
 
Hur ska bullerplank utformas vid behov av dessa? 
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Samhällsbyggnadssektorn förordar att vid behov av eventuella bullerplank 
eller bullervallar ska utformning ske i samråd med Eksjö kommun. En 
bullerutredning ska vara vägledande för utformningen och det anses 
relevant att ta höjd för en ökad trafikering utifrån Eksjö kommuns 
ställningstaganden om utökade verksamhetsområden öster om 
Kvarnarpsvägen samt kring ny tilltänkt trafikplats samt en ökning av 
bostäder i området. 
 
Vilken bredd och hastighet ska vägen ha?  
 
Samhällsbyggnadssektorn förordar att Kvarnarpsvägens förlängning ska 
utformas med samma bredd och typsektion som den befintliga delen av 
Kvarnarpsvägen med skyltad hastighet 60 km/h. 

Trafikverket och Lektus kommer efter Eksjö kommun ställningstagande att under 
sommaren färdigställa handlingarna kopplade till vägplanen.  

Eksjö kommun och andra berörda av projkektet bereds möjlighet att lämna 
synpunkter under samrådstiden under hösten 2022. Trafikverket redovisar sedan 
en övergripande tidplan som innebär att vägplanens granskningshandling samråds 
under hösten 2023 och att fastställelseprövning av vägplanen kan bli aktuellt vid 
årskiftet 2023 till 2024. Någon tidplan för byggstart finns ännu inte. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2022-05-24 
      

Utdrag:  
Trafikverket, Projektledare, Mathilda Virefjäll matilda.virefjall@trafikverket.se 
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Ks § 158 Förvärv av Prästgården 1 
Dnr KLK 2022/70 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna köpekontraktet för förvärv av fastigheten Prästgården 1. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen fick 2022-03-15 information från samhällsbyggnadschef, 
Mikael Wärnbring om fastigheten Prästgården 1 och att objektet var till salu. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att förvärva 
fastigheten utifrån givna förutsättningar. 

Samhällsbyggnadschefen har därefter deltagit i budgivning samt förhandlat fram 
förslag till köpekontrakt.  

Förslaget till kommunfullmäktige är att förvärva fastigheten Prästgården 1 i 
enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt. Köpeskillingen uppgår till 
6 500 000 kronor och tillträdesdagen är satt till 2022-09-30. 

Fastigheten ligger centralt belägen i Eksjö stad och anses vara strategisk för Eksjö 
kommuns fysiska planering.  

Byggnaden i sig är kulturhistoriskt intressant men det är markområdet i sig som är 
intressant bedömer samhällsbyggnadssektorn. Eksjö kommun med bolag förfogar 
över kringliggande fastigheter med undantag av Hunnen 1 (Storegårdskyrkan) 
vilket bedöms ge förutsättningar för att långsiktigt kunna utveckla området i 
huvudsak med bostadsbebyggelse.  

Historiskt har Eksjös tidigare stadsmur legat i området och arkeologiska 
utredningar är en förutsättning för att gå vidare med en förändrad 
markanvändning på platsen. Arkeologiska-, geotekniska- och bullerutredningar i 
samband upprättande av ny detaljplan är nödvändiga.  

Den centrala placeringen gör området intressant för förtätningar. Närheten till 
skola, service, fritid och pendlingsmöjligheter gör området intressant för en bred 
målgrupp enligt samhällsbyggnadssektorns bedömning.  

Förvaltningen förordar att Eksjö kommun försöker förvärva fastigheten i syfte att 
förbereda markområdet ihop med kringliggande mark för att möjliggöra attraktiva 
byggrätter för bostadsmarknaden.  
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Information om objektet 

Utgångspris: 6 000 000kr 

Hyresgäster: Prästgården hyrs idag ut till ett företag inom vårdsektorn. 
Hyresintäkterna bedöms täcka löpande drift- och underhållskostnader. Farhågor 
kring behov av större reinvesteringar i wc-/duschutrymmen samt yttre målning 
ska noteras. I det kortsiktiga perspektivet finns inget aviserat behov för någon 
kommunal verksamhet att nyttja byggnaden.  

Kommentarer efter byggnadsteknisk syn i samband med visning 

- Husets stomme är i bra skick inga upptäckta skador på tak, bjälklag eller 
grundläggning 

- Stammar är delvis utbytta där det varit enkelt att byta. 
- Ventilation, brandskydd/sprinklersystem, kök i tillfredsställande skick 

utbytt 2004 
- Elen är inte jordad i huset förutom i köket 
- Slitna våttrymmen uppskattningsvis 1980-1990-tal såsom dusch/wc i 

behov av renovering, 
- Energiklass: E och en hög specifik energiförbrukning. Tilläggsisolering 

bör övervägas för att sänka driftskostnader. 
- Fasad är i behov av målning och underhåll 
- På grund av sekretess har vi inte kunnat syna rum för de boende 
- I övrigt ganska förvanskat invändigt då det anpassats för HVB-boende 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse fån Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2022-05-24 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 
Köpekontrakt 
Depositionsavtal 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
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Ks § 159 Reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden - revidering 
Dnr KLK 2018/113 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att under förutsättning att Lagen om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft, 
anta föreslagen komplettering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente, samt 
 
att ändra Tobakslagen till Lag om tobak och liknande produkter. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna 
och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Riksdagen beräknas fatta 
beslut om den nya lagen i juni. 

Med anledning av den nya lagen behöver samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
kompletteras. Kompletteringen görs under avsnitten Verksamhetsområden och 
Uppgifter där texten kompletteras med Lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
Eftersom lagen inte är antagen ännu är kompletteringen under förutsättning att 
den nya lagen träder i kraft. 

Utöver ovanstående komplettering föreslås även att förteckningen justeras vad 
gäller tobakslagen. Lagen heter numera ”Lag om tobak och liknande produkter”.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse från ekonom/controller Lise Rundén, 2022-05-02 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 160 Digital fixare - digital delaktighet viktigt 
för demokratin - motion 
Dnr KLK 2021/327 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet framförde i sin motion 2021-12-13 att Eksjö kommun ska införa 
en kostnadsfri ”digital fixartjänst” som ska vara tillgänglig för den som fyllt 65 år 
eller är i behov av särskilt stöd. Detta i syfte att minska det digitala utanförskapet. 

Dialog har förts med representanter från sociala sektorn, biblioteket samt med 
Kontaktcenter. Sociala sektorn har tidigare anordnat IT för äldre, en kurs på 
sommaren med hjälp av handledare och feriepraktikanter med syfte att visa på 
möjligheter och stödja äldre i att använda sig av digitala tjänster. Biblioteket har en 
tjänst där man kan boka en bibliotekarie där man som medborgare kan få hjälp 
och de får även en del frågor från besökare kopplat till digitala tjänster. 

I dialog med sociala sektorn samt med biblioteket har det framkommit att det 
finns visst behov av att kontinuerligt tillhandahålla stöd över tid kopplat till hjälp 
för att nyttja digitala tjänster. Även Kontaktcenter får en del frågor kopplat till 
digitala tjänster som kommunen tillhandahåller. 

Verksamhetsutveckling genom digitalisering lyfts fram som en av de primära 
metoderna för att lösa välfärdens utmaningar. Kommunen har successivt gått till 
att flera tjänster kan utföras på nätet för att de ska vara mer tillgängliga och för att 
minska administrationen.  
 
I en undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner genomförde i april 
2021 trodde cirka nio av tio personer att digitaliseringen och digital service 
kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning. Samtidigt ansåg tre av tio 
att kommuner och regioner "i stor utsträckning" lever upp till deras förväntningar 
på digital service, vilket visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att 
möta invånarna i deras tankar om hur kommuner och regioners digitala service 
borde vara.  
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Den genomsnittliga digitaliseringsstrategin för svenska kommuner är inriktad på 
intern effektivitet snarare än ökad/förbättrad service till invånare. Sammantaget är 
1,7 miljoner invånare i en situation där de löper risk för utanförskap i digital 
välfärd, enligt Forskningskonsortiet Digital förvaltning. Ska man uppnå 
effektivitet med de digitala tjänster som kommunen tillhandahåller, så kommer det 
inte att räcka att enbart arbeta med inre effektivitet. Man kommer att behöva 
arbeta mer aktivt med mottagare av de tjänster som kommunen tillhandahåller 
och de man är till för, det vill säga våra medborgare. Att införa en tjänst i form av 
en kostnadsfri digital fixare ligger även i linje med handlingsplan integration där 
ett förslag inom åtgärdsområde vägledning i välfärdssamhället är att erbjuda 
digitalt stöd. I dialog med sociala sektorn, bibliotek och Kontaktcenter har det 
även framkommit behov av att kommunen tillhandahåller den typen av tjänst.  

Fokus på innehållet i tjänsten har en tydlig koppling till Socialtjänstlagen, där flera 
av motionsställarens punkter skulle kunna ingå. Samhällets socialtjänst (1 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen) skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
-ekonomiska och sociala trygghet 
-jämlikhet i levnadsvillkor 
-aktiva deltagande i samhällslivet 
 
Kommunen kan erbjuda insatser till enskilda i form av service enligt 3 kap. 1 § 
och 6 § Socialtjänstlagen. En insats i form av service innebär att insatsen inte 
föregås av någon utredning eller biståndsbeslut. Detta innebär att de insatser som 
kommunen kan erbjuda som service, dvs. utan individuell behovsprövning, ska 
vara allmänt inriktade och generellt utformade. Det är framförallt fråga om 
förebyggande, rådgivande och informerande insatser samt olika typer av öppna 
verksamheter som kan erbjudas utan föregående behovsbedömning och 
biståndsbeslut.   
 
Som motionsställaren har redovisat så finns det flera kommuner som infört 
liknande tjänster med gott resultat. Likaså att det är viktigt att det inte är en 
konkurrerande verksamhet med privata aktörer, utan att den här typen av tjänst är 
en del av samhällsservice för att öka kompetens och kunskap för att hantera de 
digitala tjänsterna på ett säkert sätt. Insatsen bör inriktas på hjälp till självhjälp där 
målet är att klara av att utföra tjänsterna på egen hand. 

Förvaltningen föreslår att anse motionen besvarad, samt att hänskjuta ärendet till 
budgetberedningen. 
 
 Omfattningen av tjänsten bedöms inledningsvis vara två eftermiddagar i veckan 
(cirka 20 procent) det första halvåret, för att därefter kunna utökas till två dagar i 
veckan (40 procent) beroende på hur stort behovet visa sig vara. Kostnaden 
beräknas till 100 tkr/år för en tjänstgöringsgrad på ca 20 procent. 
 
Sedan ledningsutskottets sammanträde 2022-05-10 har det kommit fram nya 
uppgifter. Efter dialog med Sveriges Kommuner & Regioner (SKR) framgår att 
flertalet kommuner ger insatsen digital fixare enligt 7 § Lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. 
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7 §   Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla 
servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. 

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall 
eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Lag (2019:650). 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från kim Olsson, utvecklingsstrateg 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-25 
Motion från Vänsterpartiet 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 161 Köpa loss Ipad i slutet av åk 9 - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/139 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommun inte erbjuder elever i årskurs 9 att köpa loss Ipads. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta vidare med frågan och se över möjligheten utifrån intentionen i 
medborgarförslaget. Vidare beslutade kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Förslagsställaren framför önskemål om att de elever som vill ska kunna få köpa 
loss sin skol-iPad för en viss summa när de slutar årskurs 9. 
 
De iPads (lärplattor) som används i skolan innehåller bland annat personuppgifter 
som enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste skyddas. Enheterna är inköpta 
med Apples “Device Enrollment Program” och hanteras i ett manageringsverktyg 
“MDM” för att kunna styra och hantera dem samt förhindra informationsförlust 
vid stöld etc.  

Om kommunen väljer att förändra aktuell hantering till ett sätt där användaren får 
möjlighet att köpa ut enheten utan att kostnaden ska öka för kommunen, bedöms 
kostnaden för varje enhet bli hög. Beräkningar har gjorts där både kostnad för 
hårdvaran och arbetskostnader för hanteringen av processen tagits med (se 
bilaga).  

För kommunen innebär möjliggörande av utköp flera tillkommande åtgärder i 
form av bland annat: 

• Administration kring utköp från leasing 
• Utköp från leasing mot extra kostnad 
• Administration kring försäljning och fakturering 
• Enheter hanteras ej likriktat och processen för samtliga enheter tar då 

längre tid. 

Enheten kommer vid försäljningstillfället vara helt fabriksåterställd vilket innebär 
att samtliga appar och eventuella lagrade data som funnits på enheten kommer 
vara raderad. I beräkningarna har kommunen även förutsatt att enheten som 
användaren erbjuds köpa ut inte måste vara deras ”egen enhet”, utan skulle kunna 
bli en annan enhet av likvärdig modell.  
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Vi ser även en utmaning vid försäljning av begagnade iPads kring ansvar och 
garanti för en utköpt begagnad iPad. I beräkningarna som gjorts är det inte 
medräknat några kostnader kopplat till eventuella reklamationer och garanti-
ärenden enligt Konsumentköplagen. Kan kommunen inte friskriva sig från garanti 
och reklamationer, tillkommer kostnader för detta. I beslutet bör även tas i 
beaktande om möjliggörande av utköp kan ses som en konkurrerande påverkan 
gentemot näringslivet.  

Kostnaden beräknas landa på cirka 2 300kr för en tre år gammal enhet av den 
standardmodell som används i skolan idag. Motsvarande enhet kostar idag hos 
återförsäljare av begagnade enheter ca 2 400kr, men då ingår reklamations- och 
ångerrätt.  

Kortfattat sammanfattar ser vi dessa för och nackdelar med att bevilja utköp av 
enheter. 

Fördelar med försäljning Nackdelar med försäljning 
• Kan upplevas som god 

service till medborgaren 
• Ger fler individer tillgång 

till digitala verktyg 
• Kan medverka till att 

användaren blir mer rädd 
om sitt verktyg 

• Ökad administration för 
kommunen 

• Hög kostnad för enheten 
• Risk för konflikt vid fel 

(avsaknad av garanti) 
• Kommunen konkurrerar 

med näringslivet 
 

Vid ett eventuellt beslut om att möjliggöra utköp behöver kommunen inför varje 
utköpstillfälle göra en bedömning kring hur stor andel av enheterna som kan 
möjliggöras utköp. Detta då det inte alltid är säkert att samtliga enheter kan 
möjliggöras för utköp baserat på kommunens behov. Exempelvis är det idag 
oklart kring leverans av nya digitala enheter till nästa läsårsstart på grund av 
rådande komponentbrist i världen, vilket skulle kunna lösas med gamla enheter. 

Fram till för några år sedan erbjöd Eksjö gymnasium elever att köpa ut sina 
elevdatorer efter fullföljd utbildning. Då administrationen och arbetsinsatsen blev 
för stor så blev också kostnaden för hög vilket lett till att de har tagit bort denna 
möjlighet. 

Att ha med i beslutet är också den förändring som kommer ske till kommande 
läsårsstart då iPad ersätts av Chromebooks på högstadiet. Ett eventuellt beslut om 
att tillåta utköp av iPads kommer i nuläget inte hinna verkställas till 
läsårsavslutningen 2022. Bedömningen och beräkningar i utredningen är i relation 
till en Ipad. Är det andra enheter som är aktuella för utköp så behövs ytterligare 
utredning och bedömning. Vår bedömning är att utköp av Chromebooks kommer 
inte vara lika efterfrågat av elev.  

Sammantaget är bedömningen att kostnaden för att köpa ut en iPad blir oskäligt 
högt pris för en tre-fyra år gammal iPad som inte innehåller någon data eller appar 
och saknar garantier. Samtidigt bedömer vi det olämpligt att kommunen kan 
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upplevas bli en konkurrent till lokala handlare. Vår rekommendation är därför att 
inte sälja ipads. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, utvecklingsstrateg och Isac Lundgren, IT-
utvecklare 2022-05-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 
Medborgarförslag från Maja Rehn, 2020-05-12  
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
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Ks § 162 Förbättra skolmaten i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/256 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att tillse att matråden genomförs på skolorna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
Gymnasieprogrammet EK20 genom Elin Stejdahl, framför i medborgarförslag 
2021-09-26 att skolmaten i Eksjö kommun måste förbättras. I förslaget framförs 
förslag om mer närproducerat och/eller svenskt kött, mer energi- och näringsrik 
mat med hänsyn till elevernas ekonomi då de tvingas köpa egen mat eller 
mellanmål för att hålla sig mätta.  

Måltidsverksamheten tillsammans med gymnasiechef/rektor träffade 
förslagsställarna, klass EK20, för att lyssna på deras synpunkter och vad de 
upplever behöver förbättras. Ett matråd har också hållits med inbjudna 
representanter från övriga klasser på Eksjö gymnasium.   

I förslaget framförs krav på mer närproducerat eller svenskt kött vilket Eksjö 
kommun enligt nuvarande avtal uppfyller se bilaga 1. Andelen oberett nöt-, fläsk- 
samt fågelkött kommer till största delen från svenska bönder. För färdiga 
produkter av fågel som till exempel salladskyckling är andelen lägre men 
produkterna uppfyller samma krav på djurskydd som produkter med ursprung 
Sverige har. Måltidspersonalens ambition är att i största möjliga mån tillaga maten 
från grunden av oberedd köttråvara för att i hög utsträckning kunna servera 
svenskt på menyn. Eksjö kommun har avtal med Björnstorps potatis, Hult som 
sedan november även levererat potatis till gymnasieskolan.     

Förslagsställarna menar att skollunchen inte är näringsriktig. Skollunchen ska, 
enligt näringsrekommendationerna täcka 25–30 procent av dagsbehovet 
inkluderat sallad, bröd och dryck. En matsedelsanalys genomfördes vecka 3 och 4 
2022 som visade att näringsrekommendationerna uppfylls för målgruppen 
skolelever 16–18 år. Menyn näringsberäknas regelbundet för att kontrollera 
närings- och energiinnehåll. Men för att den närings- och energiriktiga maten ska 
kunna tillgodogöras av eleverna behöver den hamna i magen, därför behöver alla 
aspekter kring måltiden tas hänsyn till i det kommande utvecklingsarbetet.  

För att fånga upp elevernas behov, önskemål och synpunkter kring måltiden har 
matråden återupptagits efter en tids uppehåll vilket framför allt berott på 
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pandemin. Måltidsråden kommer att hållas regelbundet, minst en gång per termin, 
där samtliga klasser och måltidsverksamheten representeras. Flera förslag kom 
upp på det första matrådet som eleverna bjöds in till vilka redan har åtgärdats. 
Mer långsiktiga utvecklingsområden identifierades som måltidsverksamheten 
arbetar vidare med.  

Måltidspersonalen eftersträvar en god kommunikation och en ständigt närvarande 
dialog med elever i det dagliga mötet för att kunna fånga upp synpunkter och 
önskemål. Det ger måltidspersonalen en möjlighet att utveckla verksamheten och 
måltidsupplevelsen i dialog med matgästerna. Måltidsverksamheten inom barn- 
och utbildningssektorn arbetar ständigt med förbättringar för att tillgodose 
matgästernas behov av god och näringsriktig mat.    
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-03-15 
Bilaga 1 Eksjö kommuns livsmedelsavtal 2021 
Förbättra skolmaten i Eksjö kommun – medborgarförslag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Måltidsutvecklare 
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Ks § 163 Mark i Eksjö stads närområde används 
för byggnation av bostäder och inte för  
industriverksamhet- medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/53 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-09-29. 

Lennart Christensson framför i medborgarförslag 2022-02-24 följande:  
I dag diskuteras vikten av att "förtäta städerna" av miljöaspekter. Att då använda 
marken mellan fastigheten Hässelås och Hässelåsgatan till industriverksamhet 
måste anses motsägande. Att den planerade verksamheten till exempel på 
fastigheten Renen 7 utreds för störande buller för medborgare med fastigheter i 
närheten, är uttryck för motsatsen. 

En skrivelse har 2022-02-16 skickats till samhällsbyggnadssektorn med följande 
innehåll: ”Som boende i kvarteret Kattfoten, Stares väg Eksjö kommun, känner vi 
stor oro inför att förlägga en avfallsanläggning intill flera bostadsområden.   
Det buller som uppstår vid framför allt vid träflisning och betongkross riskerar att 
orsaka uppenbara hälsoproblem. För oss boende framstår det helt obegripligt om 
kommunen går med på att lägga en anläggning av denna typ så centralt i Eksjö 
stad. I företagets ansökan har 50 decibel satts som gränsvärde. I ett 
bostadsområde ska kommunen tillse att eliminera allt buller som uppstår av 
industri, trafik med mera. Vi motsätter oss att Eksjö kommun godkänner 
Transab:s ansökan. Då beslut ska tas redan den 4 mars, är vi angelägna om att få 
respons omgående så vi kan agera med eventuellt en överklagan.  
På kort sikt kan buller leda till bland annat koncentrationssvårigheter och 
sömnstörningar (Naturvårdsverket, 2022).  
I kvarteret Kattfoten bor flera som arbetar inom vård och omsorg med 
natttjänstgöring och som därav behöver ostörd vila och sömn på dagtid. På längre 
sikt kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stress, ångest, depression, nedsatt 
immunförsvar, högt blodtryck och typ 2 diabetes öka (It-hälsa 2022). Buller 
innebär en upplevelse av obehag och irritation.   

Då störning är en subjektiv reaktion påverkas reaktionen av många andra faktorer 
än bara själva bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer 
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(Folkhälsomyndigheten, 2022). För barn och unga finns en särskild risk för 
koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem vid exponering av buller i 
hemmet eller i skolmiljö (Naturvårdsverket, 2022).”  

Av tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschefen, daterad 2022-05-02, 
framgår bland annat följande: Markanvändning för aktuellt område på fastigheten 
Renen 7 är bestämt till industri i gällande detaljplan för Hässelås industriområde 
(akt 0686-P21 – laga kraft 1989-04-22). Detaljplanen omfattar kvarteret Renen 
och Kronhjorten utmed Hässelåsgatan. Området är också utpekat i gällande 
översiktsplan för verksamheter och industrier. Samma ställningstagande avseende 
markanvändning föreslås även i kommunens nya översiktsplan som är på remiss 
under våren 2022. 

Aktuell etablering på fastigheten Renen 7 har ett avstånd till planlagda områden 
för bostäder om ungefär 250-300 meter. Området mellan bostäder i Kvarnarp och 
industriområdet utgörs av naturområde som inte är avsatt för bebyggelse fram till 
Kvarnarpsvägen som en ljus- och ljuddämpande zon både vad gäller trafik och 
industriområdet i nordost. Utöver det finns ytterligare ett mindre område med 
ändamålet natur nordost om Kvarnarpsvägen till de första mindre störande 
verksamheterna utmed Hässelåsgatan på kvarteret Kronhjorten. Därefter kommer 
en ledningsgata om cirka 40 meters bredd till mark där tyngre industrier medges 
på kvarteret Renen.  

Tillsynsmyndigheten har 2022-03-04 beslutat att förelägga verksamhetsutövaren 
på Renen 7, Transab, om att vidta ett antal försiktighetsmått inom fastigheten för 
sin verksamhet, bland annat med avseende på att hålla sig inom riktlinjer för buller 
enligt följande: 

”Buller från anläggningen ska begränsas så att ljudnivån vid närliggande bostäder 
inte överskrider följande begränsningsvärden enligt nedan: 

Veckodag/Tid Ekvivalent ljudnivå Momentan ljudnivå 

Vardagar kl. 07-18 50 dBA  - 
Söndag-helgdag kl. 07-18 45 dBA  - 
Kvällstid kl. 18-22 45 dBA  - 
Nattetid kl. 22-07 40 dBA  55 dBA 
 
Mätning och kontroll av ovanstående gränsvärden ska ske vid klagomål, om det 
skett verksamhetsförändringar som medför/riskerar högre bullernivåer eller på 
begäran av tillsynsmyndigheten.” 

Föreläggandet avser också ett ett flertal andra aspekter såsom hantering av farligt 
avfall med mera.  

Eksjö kommun bedömer sammanfattningsvis att respektive områden i enlighet 
med befintliga detaljplaner är utformade så att verksamheterna har förutsättningar 
för att uppnå rådande regelverk om buller och övriga krav kopplat till miljö och 
hälsa. Dessutom bedrivs tillsyn på verksamheterna om försiktighetsmått inte 
efterlevs. Några skäl att ändra utpekade utvecklingsområden genom exempelvis ny 
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planläggning för andra ändamål bedöms inte föreligga och medborgarförslaget 
föreslås därför avslås. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2022-05-02 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Beslut om föreläggande med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet på 
Renen 7, 2022-03-04 
Medborgarförslag och skrivelse från Lennart Christensson 2022-02-24 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 164 Gör gång- och cykelväg av banvallen 
mellan Eksjö - Skurugata - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/271 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att hänvisa den föreslagna delsträckan till budgetberedningen för beslut om 
ekonomi samt år för genomförande, ihop med utvecklingsplanen för 
Skidstugeområdet och Älghultasjön. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarslaget avseende sträckan Koporten till skidstugeområdet, samt 
 
att avslå medborgarförslaget för den kvarvarande sträckan, Skidstugeområdet till 
Skurugata. 

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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 att ärendet återremitteras för att utreda 
förutsättningarna för en cykel- och vandringsled från Eksjö till Skurugata/Stensgöl, 
och om möjligt in i Ydre kommun. 
 
Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2022-05-06, förtydligas de 
förutsättningar som krävs för att kunna genomföra medborgarförslaget. För 
ytterligare svar och beskrivningar hänvisas vidare läsning till det tidigare förslaget till 
svar på medborgarförslaget, tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 
2022-02-03.  
 
Förutsättningarna för att skapa en allmänt tillgänglig cykelväg på den gamla 
banvallen är att kommunen säkerställer rättigheterna till markområdet, rustar upp 
de sträckor som idag inte är tillgängliga för cykeltrafik samt säkerställer långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar för att kunna sköta cykelvägen.  
 
Totalt berörs 17 fastigheter på sträckan som är cirka 13 km lång. Till stora delar är 
sträckan idag framkomlig men på några delsträckor krävs större åtgärder. För att 
säkerställa tillgången till markområdet behöver överenskommelser göras med 
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samtliga fastighetsägare och rättighetsinnehavare utmed sträckan. Hur 
fastighetsägarna ställer sig till en eventuell åtgärd är i nuläget okänt.  
 
Om åtgärden avses genomföras bör markåtkomst ske genom överenskommelser 
med respektive berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare i form av 
avtalsservitut som därefter kan skrivas in genom Lantmäteriets 
fastighetsinskrivning. 

I fall där överenskommelse inte kan nås kompliceras ett genomförande av att det 
krävs lantmäteriförrättning för markåtkomst som prövar om intrånget är 
genomförbart vilket är förenat med ett antal fastighetsrättsliga väsentlighetsvillkor 
som kan vara svåra att hävda för aktuell åtgärd. En lantmäteriförrättning skulle 
också vara förenat med en hög kostnad beroende på hur berörda sakägare ställer sig 
till åtgärden. 

En cykelväg med målpunkt Skurugata som till största del kommer att ha ett 
rekreativt syfte kan genomföras med lägre standard då hastigheten är av mindre 
betydelse. Åtgärden ökar trafiksäkerheten på så sätt att cyklister och bilister 
separeras och färre behöver använda Skurugatavägen. En cykelväg via banvallen 
skulle dock bli längre än att cykla på Skurugatavägen.  
 
Kostnaderna har inte detaljstuderats i detta läge. Om en konkret kostnad ska kunna 
tas fram bör ett beslut om ett utredningsuppdrag med relevant tid för 
genomförande ges. Tid och kostnad för en sådan utredning läggs först om det finns 
en avsikt att genomföra förslaget.  
 
Investeringskostnaderna är därmed okända i nuläget då delar av sträckan sannolikt 
enbart kräver minimal upprustning medan andra delar kräver större insatser. 
Kostnad för rättighetsanskaffandet är i nuläget oklar. Driftkostnaden kan 
översiktligt beräknas till 305 500 kr per år förutsatt att vägen ska hållas öppen 
vintertid. Denna beräkning utgår från att Eksjö kommun år 2021 i snitt lade 23,5 kr 
per meter cykelväg i drift och underhåll och att den nya vägen skulle bli cirka 
13 000 meter. 
 
I Eksjö kommuns samrådsförslag för ny översiktsplan nämns i huvudsak tre längre 
gång- och cykelstråk. 

1. Hult-Eksjö (cirka 10 km) 
2. Eksjö-Ingarp (Ekenäsjön-Vetlanda) (cirka 12 km) 
3. Bruzaholm-Hjältevad (cirka 5 km) 

Vidare byggs gång- och cykelväg mellan Nässjö och Eksjö inom ramen för 
Trafikverkets projekt att förbättra riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö.  

Dessa projekt bedöms ha högre nytta än förslaget att bygga cykelväg mellan Eksjö 
och Skurugata och vidare till Ydre kommun och bör därför prioriteras före. 
Medborgarförslaget föreslås därför att avslås med undantag från att förbättra delen 
Koporten till Skidstugeområdet som idag är välutnyttjad och bedöms ha potential 
att användas ännu mer och standard och trafiksäkerhet höjs.  
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30 
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-10-12 
  
      

Utdrag:  
Komunfullmäktige 
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Ks § 165 Cykelväg mellan Ingatorp och 
Mariannelund - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/52 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-09-29. 

Linda Boelee framför i medborgarförslag 2022-02-23 följande:  
Jag önskar en cykelväg mellan Ingatorp och Mariannelund för att främja 
hälsosamt och miljövänligt resande. Det finns redan en cykelväg mellan Ingatorp 
och Hjältevad. Att utöka den till Mariannelund stärker landsbygden och gör 
landsbygden mera attraktiv. 
 
Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad, 2022-05-06, framgår 
bland annat följande: Inom Eksjö kommun finns idag en ordentlig cykelväg 
mellan samhällen och det är cykelvägen mellan Ingatorp och Hjältevad (cirka 4 
km). Cykelvägen är logisk då den knyter ihop två orter som ligger väldigt nära 
varandra samt att utbytet gällande samhällsservice är stort.  

I Eksjö kommuns samrådsförslag för ny översiktsplan nämns i huvudsak tre gång- 
och cykelstråk mellan orter för kommande utredning: 

1. Hult-Eksjö (cirka 10 km) 
2. Eksjö-Ingarp (Ekenäsjön-Vetlanda) (cirka 12 km) 
3. Bruzaholm-Hjältevad (cirka 5 km) 

Vidare byggs gång- och cykelväg mellan Nässjö och Eksjö inom ramen för 
Trafikverkets projekt att förbättra riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö.  

Sträckan mellan Ingatorp och Mariannelund är cirka 10 km. Det finns idag inga 
gena vägar lämpliga för cykeltrafik parallellt med riksväg 40. De alternativa 
vägarna mellan orterna blir längre och är kuperade.  

Förslaget ligger i linje med några av de stora utmaningar Eksjö kommun har nu 
och på sikt. Transportsektorn har de största utsläppen av växthusgaser i Eksjö 
kommun. Eksjö kommun kan arbeta med en minskad påverkan genom att 
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underlätta omställningen för förnyelsebara bränslen och genom att genomföra 
förbättringar för alternativa färdmedel så som cykel och el-cykel. 

Förutom de uppenbara positiva effekterna avseende folkhälsa och klimatnytta 
kopplat till arbetspendling finns även potential för positiva effekter för 
landsbygdsturism och rekreation med hjälp av en cykelväg mellan Ingatorp och 
Mariannelund. 

Kostnader och huvudmannaskap för cykelvägar mellan orter: 
Eksjö kommun är generellt huvudman för infrastruktur inom kommunens 
tätorter. Infrastrukturen i de större stråken ansvarar staten genom Trafikverket för 
och på landsbygden är det enskilda vägsamfälligheter.  

Gång- och cykelvägar mellan orter kan hanteras på olika sätt och får olika 
ekonomisk påverkan för kommunen.  

En gång- och cykelväg som ska ligga ihop med en statlig väg byggs av 
Trafikverket och sköts också av Trafikverket. En förutsättning för detta är dock 
att beslut fattas på nationell nivå. Något sådant beslut får tyvärr antas ligga långt 
bort i framtiden. Regionen kan ta upp ett objekt i den regionala 
transportplaneringen. Att kunna genomföra ett projekt samfinansierat mellan 
Region och kommun som byggs och sköts av Trafikverket skapar en långsiktig 
trygghet för kommunen. Det finns idag inga utpekade sträckor i Eksjö kommun 
som förväntas kunna ta del av regionala medel de närmste fyra åren. Alternativet 
som kvarstår för att på kortare sikt kunna genomföra en gång- och cykelväg 
mellan orterna är att kommunen ensam eller ihop med enskilda vägsamfälligheter 
utmed sträckan bygger och sköter sträckan. Hur en sådan sträcka skulle kunna 
dras har inte utretts i detta skede.  

Kostnader för byggnation av gång- och cykelvägar varierar kraftigt. Trafikverket 
använder idag en schablonkostnad på 5000 kr per meter. Detta är kraftigt i 
överkant i jämförelse med projekt genomförda av Eksjö kommun som ligger på 
cirka 2000-2500 kr per meter i stadsmiljö som generellt är mer kostnadsdrivande. 
Investeringskostnaderna kommer oavsett vara höga men är i sammanhanget ändå 
bara en del. De årliga driftkostnaderna för sopning, sandning, lagning och 
snöröjning som avser den långsiktiga driftkostnadsökningen för kommunen är 
egentligen den mest intressant. Beroende på underlag och väderförhållande ett 
enskilt år kan den kostnaden variera. Eksjö kommun betalade i snitt 23,5 kr per 
meter cykelväg år 2021.  

Grov kostnadskalkyl Ingatorp-Mariannelund (cirka 10 km): 
Investering: 20-50 mnkr. 

Investeringskostnaden skulle potentiellt kunna delas beroende på regionalt och 
nationellt intresse. 

Driftkostnad per år: 235 000 kr. 

Driftkostnaden avser ett scenario med kommunalt huvudmannaskap.  

Sammanfattningsvis finns det flera stråk inom kommunen som bedöms ha högre 
nytta och potentiell nyttjandegrad än stråket mellan Ingatorp och Mariannelund i 
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nuläget. I ett långsiktigt perspektiv bör sträckan däremot ses som en given del för 
att knyta ihop cykeltrafiken i hela Eksjö kommun. Medborgarförslaget föreslås att 
avslås.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-06 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Medborgarförslag från Linda Boelee, 2022-02-23 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 166 Vattenklosett till Herrgårdsparken, 
Mariannelund - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/27 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras för att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och 
möjlighet att anlägga någon form av alternativ toalett i Herrgårdsparken. 
 
Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-09-29. 

Ewa-Lena Hangren framför i medborgarförslag 2022-02-07 följande; 
En vattenklosett föreslås installeras i Herrgårdsparken i Mariannelund. Eftersom 
flera evenemang anordnas i Herrgårdsparken varje år, är en toalett mycket 
efterfrågad. Dels är det långt till närmsta toalett, dels är det ganska otrevligt när 
folk sitter bakom buskarna och uträttar sina behov. Det både luktar illa och ser illa 
ut. Det är hög tid att en toalett installeras. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2022-05-06, framgår 
bland annat följande: I samband med att olika evenemang arrangeras i Eksjö 
kommun är det upp till arrangören att säkerställa att faciliteterna är tillräckliga för 
den förväntade mängden besökare. Att dimensionera fasta anläggningar för dessa 
evenemang bedömer samhällsbyggnadssektorn som orealistiskt.  

Hyra av tillfälliga toaletter kostar cirka 1500 kr per månad med tillkommande 
fraktkostnad cirka 1200 kr. Städning tillkommer. 

I Eksjö kommun finns idag tre platser med offentliga toaletter som inte är 
kopplad till en annan verksamhet eller funktion:  

• Vildparken, Eksjö 
• Stora torget, Eksjö  
• Folkets hus, Mariannelund 

Driftkostnaderna varierar något beroende på nyttjandegrad. Kostnaderna avser 
städning, el, vatten och förbrukningsartiklar. Den senaste tiden har skadegörelsen 
varit låg och några större renoverings- eller reparationsarbeten har inte heller varit 
nödvändiga. Driftkostnaden uppgår till cirka 9000 kr per offentlig toalett i 
månaden.  
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Anläggningskostnaden för en ny offentlig toalett varierar beroende på storlek och 
utförande. Toaletten som anlades i Vildparken kostade 400 000 kr.  

Herrgårdsparken är ett frekvent utnyttjat parkområde i Mariannelund. Det är dock 
vid ett fåtal tillfällen som parken används för större evenemang eller att större 
grupper vistas där längre tider vilket skulle motivera en offentlig toalett. 
Medborgarförslaget föreslås att avslås. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att  
ärendet återremitteras för att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och 
möjlighet att anlägga någon form av alternativ toalett i Herrgårdsparken. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) återremissyrkande mot 
avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-06 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Medborgarförslag från Ewa-Lena Hangren 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 167 Fler behöriga lärare - motion - fördelning 
Dnr KLK 2022/112 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till barn- och utbildningsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-10-27. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Ami Fagrell, framför i motion 2022-04-21 följande.  

Enligt Skolverkets statistik från oktober 2021 som bland annat presenterats av 
Lärarförbundet, har endast 63 procent av Eksjö kommuns lärare i grundskolan 
lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne. Detta trots att det (2021) fanns 
över 37 000 utbildade och behöriga lärare som valt att inte längre arbeta som 
lärare. En pusselbit som är aktuell är behöriga lärare med löner som motsvarar 
deras arbetsinsatser. Det är inte tillräckligt attraktivt att bli – eller ens förbli – 
lärare. 

I vårt kommunala uppdrag ingår att leverera behöriga sökanden till bland annat 
lärarutbildningarna. Då krävs det insatser genom hela det grundläggande systemet. 

Riksrevisionen presenterade sin granskning av bland annat lärarutbildningarna i 
februari 2021, och kritiserade statsbidragen som införts för att öka antalet 
studenter. ”Riksrevisionens bedömning är att en utbyggnad kan vara relevant och 
effektiv om det finns många behöriga sökande som inte kommer in på 
utbildningen. Om det däremot saknas tillräckligt med behöriga sökande bör 
insatserna snarare inriktas mot att höja genomströmningen och därmed antalet 
examinerade.”  

Eksjö rankas som nummer 237 av landets 290 kommuner. Av sammanlagt 153 
heltidstjänster i grundskolan i Eksjö kommun (motsvarande 199 lärare) var det 96 
som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Visserligen en ökning 
med 2 procentenheter, men ändå 8 procentenheter under genomsnittet i länet och 
landet. 

Det är dessutom stor skillnad mellan de olika skolorna i Eksjö kommun som 
spänner från 55 procent på Furulundsskolan och Hultskolan, till 81 procent på 
Linnéskolan. Detta borgar inte för en rättvis och jämlik skolgång. Alla barn har 
rätt till samma chanser, oavsett var i kommunen de bor. 
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Vänsterpartiet i Eksjö kommun föreslår 

• att Eksjö kommun tar fram en övergripande handlingsplan för att öka 
andelen behöriga lärare inom alla kommunala skolformer.  
 

• att andelen behöriga lärare i östra kommundelen skyndsamt ökas. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21 
Motion från Ami Fagrell, Vänsterpartiet, 2022-04-21 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
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Ks § 168 Biokol - motion - fördelning 
Dnr KLK 2022/131 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-11-24.  

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion 
2022-05-15 följande.  

Att använda biokol i stället för konstgödning är något som allt fler ser som ett 
framtida alternativ. Detta skulle samtidigt kunna vara en lösning på vår tids 
koldioxidutsläpp och klimatproblem. 

Det var länge ett mysterium hur de näringsfattiga jordarna i Amazonas djungler 
kunde ha försörjt en tämligen stor befolkning. Forskare har kommit fram till att 
det berodde på att man berikade jorden med biokol. Terra preta, den svarta 
jorden, är ett begrepp som har sitt ursprung i tillverkning av biokol. Tekniken 
användes av indianerna för mer än tusen år sedan i Amazonas. De tillsatte 
systematiskt kol till sina jordar och gjorde den därmed extremt bördig.  

Biokol är ett utmärkt jordförbättringsmedel som kan tillföras såväl jordbruksmark 
som trädgårdsjord. Den håller jorden fuktig och förhindrar att näringsämnen 
läcker ut till vattendragen.  

Tekniken kring biokol är att omvandla organiskt material som ris, kvistar, grenar 
med mera till biokol via pyrolys. Denna process bygger på att förbränningen sker i 
en syrefattig miljö. I en biokolsanläggning skulle avfall från skogen, parker och 
trädgårdar kunna omvandlas till biokol och samtidigt bli ett värmetillskott till 
kommunens fjärrvärmeanläggning.  

Alternativet till att framställa biokol av biologiskt avfall är antingen förbränning 
eller kompostering. Vid förbränning återgår kolet till koldioxid och vid 
kompostering bildas, förutom jord, även en viss mängd metan som är en mycket 
kraftfull växthusgas. En produktionsanläggning av biokol skulle därför kunna bli 
ett bidrag till att göra kommunen fossilfri (koldioxidneutral). 

För varje ton biokol som produceras tas cirka 3,7 ton koldioxid från atmosfären 
för att i stället bindas i marken och återgår inte inom de närmaste årtusendena. 
Halveringstiden för biokol är mellan 1000 och 6000 år enligt olika uppgifter. 
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För att minska klimatutsläppen ger Naturvårdsverket under 2022 och fram till 
2026 stöd via Klimatklivet för framställning och användning av biokol.  

Miljöpartiet yrkar därför att  

- Eksjö kommun ger Eksjö Energi i uppdrag att undersöka möjligheten att 
anlägga en biokolproduktion i anslutning till fjärrvärmeverket. Om 
avfallsmängden i vår kommun är för liten för att få lönsamhet med enbart 
vårt eget biologiska avfall, borde det vara möjligt att samarbeta med andra 
höglandskommuner för att få till en effektiv anläggning. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 
Motion från Miljöpartiet de gröna 2022-05-15 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 169 Ge oss naturen tillbaka i Eksjö kommun 
och i Eksjö stad medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/113 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-11-24. 

Ärendebeskrivning  
Per-Ola Turesson framför i medborgarförslag 2022-04-18 följande.  

När Eksjö Kommun fortsätter att bygga på åkermark, trotts kommuninvånarnas 
protester och att det står i Eksjö Miljöpolicy att "Jordbruksmark är en unik och 
oersättlig resurs". Nu är det dags för ledningen att tänka om och lyssna på vad 
invånarna vill skapa.  

Per-Ola Turesson kan bara hoppas att många i kommunledningen såg ett TV 
program från Danmark och kommunen Hjörring " Ge oss naturen tillbaka" på 
Jylland, som sändes i några avsnitt.  

Man lyckades där med att öka den biologiska mångfalden med enkla åtgärder med 
hjälp av kommun, företagare, biologer och privatpersoner.  

I projektet deltog även Frank Erichsen, känd som 100 procent bonde.  

Kommunen minskade drastiskt sina arealer av klippta gräsmattor, till förmån för 
ängens alla naturliga växter och insekter.  

Privatpersoner ställde upp med att göra samma sak i sina egna villaträdgårdar; att 
odla grönsaker och inhemska blomster, i stället för klippta gräsytor. Resultatet 
blev att många utrotningshotade arter repade sig till förmån för pollineringen och 
mångfald.  

Projektet ledde till en gemensam framtidssyn på hur miljöarbetet kan bedrivas i en 
aktiv kommun, där invånarna får ta del i planeringen.  

Per-Ola Turesson medborgarförslag är att det är dags för " Ge oss naturen tillbaka 
" i Eksjö kommun och Eksjö Stad 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 
Medborgarförslag från Per-Ola Turesson 2022-04-18 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 170 Cykelväg - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/100 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-11-24. 

Ärendebeskrivning  
Madeleine Björklund framför i medborgarförslag 2022-04-12 framför en önskan 
om att det byggs en cykelväg mellan Eksjö och Hult. 

Detta skulle främja miljön, hälsan samt plånboken! 

Nuvarande väg är alldeles för otäck att cykla på för att jag och många andra ska 
välja cykeln till jobbet. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 
Medborgarförslag från Madeleine Björklund 2022-04-12 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 171 Området vid Norrebro, Norra Storgatan, 
Eksjö - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/31 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-09-29. 

Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2022-02-07 följande: Skyddsräcket 
vid Norrebo i Eksjö uppfyller inte dagens normer. Enligt dem ska skyddsräcket 
vara 120 cm högt. Befintligt skyddsräcke, som består av en järnkätting mellan 
stenstolpar, är på lägsta punkten 50 cm högt. Det finns stor risk att någon person 
halkar, eller av annan orsak tappar balansen, faller ner i ån, och i värsta fall 
omkommer. 

I området omedelbart söder om Norrebro vistas, särskilt under turistsäsongen, 
mycket folk. Dessa får trängas med fordonstrafik, som enligt skyltning får 
framföras i 40 km per tim. Här finns risk för olyckor. 

För att förhindra olyckor i området anser förslagsställaren att följande bör göras: 
Förläng Norra Storgatans gågata norrut fram till Vävaregränd, samt ändra del av 
Arendt Byggmästares gata till gågata. 

Förslagsställaren framför att med detta förslag vinner man: 
- att gående över Norrebro slussas att använda nuvarande körbana och 

därmed kommer längre från det låga skyddsräcket. 
- att gående omedelbart söder om Norrebro kan vistas i detta område fritt 

från fordonstrafik. 
- att gående på Arendt Byggmästares gata där trottoar saknas, kan vistas där 

utan fordonstrafik. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2022-05-09, framgår 
bland annat följande: Räcket på Norrebro fyller inte dagens krav. Men i vissa 
miljöer kan undantag från detta krav göras. Gamla stan i Eksjö är en av dessa 
miljöer. Området mellan Norrebro och Stora Torget är ett byggnadsminne. Det 
betyder att det är skyddat enligt Kulturmiljölagen, som är det starkaste skyddet 
som finns i Sverige för en byggnad, anläggning eller område. För Gamla stan finns 
dessutom specifika skyddsbestämmelser. Dessa säger bland annat att 
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”Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kapitlet 2 § Lagen om kulturminnen med 
mera följande skyddsföreskrifter vad gäller gatumarken i stadskärnan norr om 
Stora Torget i Eksjö. Området får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt 
förändras. Området med dess gatubeläggning, bro, kajskoning skall hållas i sådant 
skick att de angränsande byggnadsminnenas utseenden och karaktär inte 
förvanskas.” 

Att rummen mellan husen i Gamla stan är byggnadsminne betyder även att det är 
länsstyrelsen som avgör om ändringar får göras. Förutom det skyddet som ligger 
över denna miljö så är Eksjö kommun mån av att bevara sitt kulturarv. 
Samhällsbyggnadssektorn anser att ett högt räcke på denna plats skulle innebära 
en påtaglig skada i denna kulturmiljö. 

Det vistas mycket människor runt Norrebro och gågatan sommartid. Förslaget är 
att förlänga gågatan norrut till Vävaregränd, samt att ändra del av Arendt 
Byggmästares gata till gågata. Fordonstrafik som kommer på Norra Storgatan har i 
detta förslag ingenstans att ta vägen när man kommer till Vävaregränd. Att 
generellt arbeta med trafiksäkerheten och hastigheten vid den punkten tar 
förvaltningen med sig inför kommande arbeten i området.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-05-10 
Inkomna synpunkter från Mats Martinsson 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-05-09 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 172 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisa ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
BUS Grundskolans samverkansprotokoll 2022-04-21  
BUS Grundskolans samverkansprotokoll 2022-05-05  
BUS Gymnasieskolans samverkansgrupp 2022-04-21 
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-05-05 
Ordförandebeslut om årsstämma för Coompanion 
Beslut DIR 2022-05-20 Tertialrapport 2022 Höglandsförbundet 
Tertialrapport Höglandsförbundet 2022 
Tertialrapport Höglandsförbundet 2022 
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Ks § 173 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2022-05-10, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda ut 
kommunledningskontoret, samt ledningsutskottets protokoll. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-05-10 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 174 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-11 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-05-11 
Socialnämndens protokoll 2022-05-11 
Socialberedningens protokoll 2022-05-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-05-11 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-05-11 

 

---- 
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Ks § 175 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från de helägda bolagen; 
Eksjö Energi AB 2022-03-22, 2022-03-29, 2022-04-19  
Eksjö Elnät AB 2022-03-22, 2022-03-29, 2022-04-19 
Eksjö Energi Elit AB 2022-03-22, 2022-03-29, 2022-04-19 
Eksjöbostäder AB 2022-03-29, 2022-04-11  
Eksjö Kommunfastigheter AB 2022-03-21, 2022-03-29, 2022-04-11   
AB Eksjö Industribyggnader 2022-03-29  
Skruven Fastighetsbolag AB 2022-03-15, 2022-03-29  
MA Industrifastigheter AB 2022-03-15, 2022-03-29 
Itolv AB 2022-03-24 
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