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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-30

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Digitalt möte via Teams från Kommunfullmäktigesalen kl. 10:00-18:00 

Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på plats, övriga 
ledamöter, ersättare och föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.    

Beslutande 
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande § 100-106, 108-150 

Markus Kyllenbeck (M) § 100-106, 108-150 
Sebastian Hörlin (S) § 100-106, 108-150 
Ulf Björlingson (M) § 100-106, 108-150 
Lennart Gustavsson (S) § 100-106, 108-150 
Stellan Johnsson (C) § 100-106, 108-150 
Maria Havskog (C) § 104-150 
Ingegerd Axell (S) § 100-106, 108-150 
Bo Ljung (KD) § 100-106, 108-150 
Ulla Hägg (S) 
Christer Ljung (L) § 100-106, 108-150 
Birgitta Johansson (S) § 100-106, 108-150 
  

 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 100–106, 108–150 

Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) § 100–103 
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck(M) § 107 
Tomas Erazim (M) tjänstgörande ersättare för Ulf Björlingson (M) § 107 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 107 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 107 
Johan Ragnarsson (V tjänstgörande ersättare för Birgitta Johansson (S) § 107)  
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare Sebastian Hörlin (S) § 107 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Annelie Sjöberg (M) § 103–106, 108–150 
Lea Petersson (MP) § 100–106, 108–150 
Rozita Hedqvist (S) § 100–106, 108-150 
 

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 101–102 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 103, 108 
Catharina Tingvall, kanslichef § 108 
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn § 108, 123 
Anne-Marie Pejrud, tillförordnad fritidschef § § 117 
Nelly Hugosson, sektorsekonom § 108 

 
Övriga   
      
Utses att justera Ulla Hägg 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021- 04-06 kl. 10:00    Paragrafer 100-150 
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och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………             Ordförande   …………………………………  
 Annelie Hägg    Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ulla Hägg 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-30 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-04-06 Datum då anslag  2021-04-28 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 100 Godkännande av föredragningslistan   

§ 101 Årsredovisning 2020 – med sammanställd koncernredovisning 2021/20  

§ 102 Budgetuppföljning per 2021-02-28 - förvaltningen 2021/29  

§ 103 Internkontroll 2020 -rapport - förvaltningen 2020/79  

§ 104 Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget 2020/285  

§ 105 Utökad borgensram Eksjöbostäder efter fusion - ansökan 2021/80  

§ 106 Internbudget politiken 2021 2021/21  

§ 107 Prövning av om bolagen följt den kommunala kompetensen 2021/70  

§ 108 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 2 2020/210  

§ 109 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - handlingsplaner för 
Campus i12 

2020/210  

§ 110 Anvisningar till delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - 
revidering 

2021/17  

§ 111 Riktlinjer för styrdokument 2021/74  

§ 112 Löneöversyn 2021 2021/40  

§ 113 Måltidspolicy 2021/71  

§ 114 Gallring av originalhandlingar 2021/42  

§ 115 Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 2021/51  

§ 116 Samordnat integrationsarbete 2021/72  

§ 117 Aktiviteter för ungdomar våren/sommaren 2021 2021/86  

§ 118 Slopa avgift för markupplåtelse av allmän plats under 2021 2021/89  

§ 119 Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i 
Eksjö tätort 

2021/73  

§ 120 Fria arbetskläder i förskolan - skrivelser 2021/64  

§ 121 Stödbidrag Krusagården 2021/87  
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§ 122 Hemtjänstersättning - lagen om valfrihetssystem 2021/88  

§ 123 Attityd till att bo i kommunen 2020/78  

§ 124 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2021-2022 - förändring 2020/241  

§ 125 Barn- och ungdomsråd - valärende 2021/32  

§ 126 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Kulturskola - 
blåsorkester 

2020/261  

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

2020/322  

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

2020/262  

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

2020/321  

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

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

§ 132 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 

2020/269  

§ 133 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Öppen förskola 2020/265  

§ 134 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Växelvis 
distansundervisning i gymnasieskolan 

2020/266  

§ 135 Sjöängen - upprensning samt uppsättning av informationsskyltar, 
medborgarförslag 

2020/229  

§ 136 Parkeringsdäck på Tullgatan - medborgarförslag 2020/230  

§ 137 Parkeringsräcken på Storegårdsparkeringen - medborgarförslag 2020/243  

§ 138 Skidlekplats vid ishallen - medborgarförslag 2020/302  

§ 139 Förbättra cykelupplevelsen i Eksjö kommun - motion 2020/245  

§ 140 Informationstavla - medborgarförslag -fördelning 2021/26  

§ 141 Skyddsnät mot Eksjöån - medborgarförslag - fördelning 2021/15  

§ 142 Lennart Grandelius väg - medborgarförslag - fördelning 2021/27  

§ 143 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - medborgarförslag - 
fördelning 

2021/36  

§ 144 Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår 
personal - motion - fördelning 

2021/59  

§ 145 Ändrat förfallodatum för Eksjö kommuns barnomsorg - motion - 
fördelning 

2021/62  
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§ 146 Anmälningsärenden   

§ 147 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 148 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 149 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

§ 150 Extra kommunstyrelsesammanträde   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-31

 
  

Ks § 100 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Kulturskola - blåsorkester
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Ks § 101 Årsredovisning 2020 – med 
sammanställd koncernredovisning 
Dnr KLK 2021/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att se över beskrivningen i årsredovisning av medlemskap i olika 
kommunalförbund och även komplettera texten med samtliga kommunalförbund. 
Samt att redaktionella ändringar i texten genomförs. 
 
att redaktionella ändringar i texten genomförs, 
 
att komplettera underlaget med en beskrivning hur man hanterat försäljningen av 
Stridh och Son AB, 

Kommunstyrelsen beslutar vidare 
 
att godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning 
(koncernredovisning), samt 

att överlämna densamma till Eksjö kommunrevision och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 32 mnkr för 2020, därav är 
kommunens resultat ett överskott på 47,9 mnkr. Kommunen uppfyller det 
lagstadgade balanskravet och återställer med det positiva tidigare års negativa 
balanskravsresultat. Kommunens goda resultat beror till största del på att 
statsbidrag som utbetalats som kompensation för intäktsbortfall av skatteintäkter 
till följd av pandemin överstigit intäktsbortfallet. 

Av de sex finansiella målen är de fem som avser kommunen uppnådda, ett är inte 
uppnått, kommunkoncernens soliditet ökar inte under 2020 utan sänks något. 
Bedömningen är att kommunen har god ekonomisk hushållning ur detta 
perspektiv. Av de fyra effektmålen för verksamheten är två stycken delvis 
uppnådda och två effektmål uppnås inte. Den sammanlagda bedömningen är att 
god ekonomisk hushållning för verksamheten är delvis uppnådd.    

Det positiva resultatet innebär att ekonomin stärkts under 2020 och förbättrat 
förutsättningarna för att kommunen även i fortsättningen kan tillhandahålla 
välfärdfärdstjänster av god kvalitet. 
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Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) och Ulf svensson (SD) att se över beskrivningen i 
årsredovisning av medlemskap i olika förbund och även komplettera texten med 
samtliga förbund. Samt att redaktionella ändringar i texten genomförs. 
 
Christer Ljung (L) med bifall från Markus Kyllenbeck (M), 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) att komplettera underlaget med en 
beskrivning hur man hanterat försäljningen av Stridh och Son AB. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot 
avslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 

Därefter ställer ordförande proposition på Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet 

 

Beslutsunderlag  
Eksjö kommuns Årsredovisning 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö kommunrevision
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Ks § 102 Budgetuppföljning per 2021-02-28 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Efter årets två första månader prognostiseras årets resultat bli positivt, 45,0 mnkr 
(motsvarar 3,8 procent av skatter och bidrag). Det är 13,6 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 31,4 mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag). 

Sektorerna har till och med februari förbrukat 188,2 mnkr (17,3 procent) av 
budgetanslaget på 1 090,5 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 18,8 mnkr.  

Politiken och revisionen redovisar ingen avvikande prognos efter februari. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (0,9 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr (0,2 
procent av budgeten). Den positiva avvikelsen finns inom trafikverksamheten. 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 8,5 mnkr (-1,9 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan men också grundskolan.  

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 11,5 mnkr (-2,5 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade 
för externa placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar 
samt ekonomiskt bistånd.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -2,0 mnkr 
(-3,2 procent av budgeten), underskottet är till största del hänförbart till 
vuxenutbildningarna men även museet och anläggningar. 

Prognosen för outlagda anslag för löneöversyn, oförutsett, utveckling, integration 
och projekt försörjningsstöd är att dessa kommer att användas. 
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 32,5 mnkr.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 17,2 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 15,3 mnkr högre än budget, varav 

 14,1 mnkr är högre generella statsbidrag 
- varav 7,9 mnkr avser det extra generella statsbidraget i BP2021(beslutat 

november 2020)* 
- varav 2,9 mnkr avser kompensation för förändrad skattebas som sänkt skatt 

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

fastighetsavgift 

*När budgeten fastställdes i oktober hade ökade generella statsbidrag aviserats men inte 
beslutats i budgetpropositionen för 2021. I budgeten räknades med 4 mnkr för det ökade 
statsbidraget, för Eksjö blev sedan utfallet 11,9 mnkr, dvs 7,9 mnkr högre än budget.  

Investeringar 

66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med februari har 5,5 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 60,5 mnkr, vilket är 6,1 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 

Årets första prognos innehåller en del osäkerheter, dels för att det är tidigt på året 
och dels för att pandemins konsekvenser för såväl verksamhetens kostnader som 
skatteintäkter och statsbidrag är svår att prognostisera. Med den kunskap som 
finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets resultat positivt på grund 
av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-03-17 
Sociala beredningens beslut 2021-03-17 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-03-17 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-03-17 
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Utdrag:  
Barn- och ungdomssektorn 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 103 Internkontroll 2020 -rapport - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2020/79 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisad internkontroll 2020. 

Ärendebeskrivning  
Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av Kf 
§116/2000 med revidering av Kf §143/2006 ska sektorerna upprätta en  plan 
för intern kontroll och uppföljning av densamma. 

Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering, samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Det är viktigt att den politiska nivån involveras i arbetet med den interna 
kontrollen, därav har en diskussion förts vid beredningarnas och 
ledningsutskottets sammanträde i maj om vilka områden som ska fokuseras på i 
planen för 2021.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s ramverk (Commitee of sponsoring of the 
treadway commission), där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen: 

- Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten  
- Tillförlitlighet i finansiell rapportering  
- Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 

Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Beslut från Samhällsbyggnadssektorn 2021-03-17 
Beslut från Sociala Sektorn 2021-03-17 
Beslut från Barn- och utbildningssektorn 2021-03-17 
Beslut från Tillväxt- och utvecklingssektorn 2021-03-17 
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Utdrag:  
Barn- och ungdomssektorn 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 104 Budgetprognos 2021 - tilläggsbudget 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslut 

att notera att barn- och utbildningssektorn tillförs 1,7 mnkr genom erhållna 
riktade statsbidrag, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2021-08-31 redovisa plan 
för hantering av tillförda medel inom Barn och utbildningssektorn, 
 
att notera att sociala sektorn tillförs 8,3 mnkr genom erhållna riktade statsbidrag 
för äldreomsorg, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2021-05-04 redovisa plan 
för hantering av tillförda medel och en äldreomsorg i budgetbalans för 
verksamhetsåret 2021. 

Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta  
 
att till sociala sektorns ram för försörjningsstöd tillföra 3,8 mnkr med anledning 
av ökade kostnader på grund av pandemin, samt 

att till barn och Utbildningssektorns ram för grundskolan tillföra 3,9 mnkr för 
hantering av ökade kostnader samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten, 

att till samhällsbyggnadssektorn ram 2021 för skogen tillföra 0,1 mnkr för 
minskning av budgeterade intäkter. 

Ärendebeskrivning  
Utdrag ur tjänsteskrivelse Ändrade budgetförutsättningar 2021 av Karin Höljfors 
ekonomichef och Tord du Rietz kommundirektör, daterad 21-02-01.  

”Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader jämfört 
när budget 2021 fastställdes. En tidig prognos som gjordes i november-december 
visar att sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse främst beroende på ett 
antal större verksamheter samt att skatteintäkter och bidrag prognostiserar en 
större intäkt än budget, dels på en bättre prognos för konjunkturen men också 
beslutade ökade generella statsbidrag som inte var beslutade när budgeten 
fastställdes.  

När budgeten fastställdes i kommunen fanns förslag på ökade generella 
statsbidrag men riksdagen hade inte tagit beslut om det. I kommunens budget 
räknades av försiktighetsskäl att 4 mnkr skulle tillfalla kommunen av de ökade 
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generella statsbidragen. När beslutet sedan fattades tillföll 11 mnkr Eksjö 
kommun. Därmed finns 7 mnkr i ökade intäkter utöver budget.  

Ett ökat, permanent riktat statsbidrag till äldreomsorgen har också beslutats om 
som innebär 8,4 mnkr mer i intäkter till Eksjö kommun och sociala sektorn än 
vad som budgeterats. (Här beslöt Kommunfullmäktige att om detta bidrag 
beslutades om ska den utökning av budget för personalbemanning inom 
äldreomsorgen om 0,9 mnkr som gjordes i budget 2021 flyttas till grundskolan).  

Ökat statsbidrag (skolmiljarden) till skolan 2021 har också beslutats om vilket för 
Eksjö kommun och barn- och utbildningssektorn innebär 1,7 mnkr i ökade 
intäkter.” 

Alliansens partier Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
har tillsammans med Socialdemokraterna diskuterat fördelning, prioriteringar samt 
förslag till tilläggsbudgetering av resterande beslutade statsbidrag. 

 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Stellan Johnsson (C), Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) att 
till sociala sektorns ram för försörjningsstöd tillföra 3,8 mnkr med anledning av 
ökade kostnader på grund av pandemin, samt 

att till barn och utbildningssektorns ram för grundskolan tillföra 3,9 mnkr för 
hantering av ökade kostnader samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten, 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag mot Annelie Häggs (C) 
med fleras ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Skrivelse från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 105 Utökad borgensram Eksjöbostäder efter 
fusion - ansökan 
Dnr KLK 2021/80 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksjöbostäder AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 

att återta tidigare fattat beslut, kf 2019-04-25 § 253, om att ingå borgen för 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB om 40 mnkr. 

Ärendebeskrivning  
Byggnadsfirma Stridh och Son AB har en borgensram på 40 mnkr, beslutad av 
kommunfullmäktige 2019-04-25 § 253. Bolaget nyttjar för närvarande hela 
borgenramen. Eksjöbostäder AB har en borgensram på 320 mnkr, beslutad av 
kommunfullmäktige 2018-09-20, § 150. Bolaget nyttjar för närvarande 311 mnkr 
av borgensramen. 

I samband med att Byggnadsfirma Stridh och Son AB kommer att fusioneras med 
Eksjöbostäder AB kommer de lån (40 mnkr) som finns i Byggnadsfirma Stridh 
och Son AB, att övertas av Eksjöbostäder AB. 

Borgensramen för Byggnadsfirma Stridh och Son AB (40 mnkr) behöver därmed 
återtas och borgensramen för Eksjöbostäder AB utökas med 40 mnkr till 360 
mnkr. 

Styrelsen för Eksjöbostäder AB har begärt utökad borgensram med 40 mnkr till 
360 mnkr (styrelseprotokoll 2021-02-15, § 5). 

Beslutsunderlag  
Beslut Eksjö Stadshus AB 2020-03-16 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2021-03-09  
Eksjöbostäder AB:s beslut 2021-02-15 
      

Utdrag:  
Eksjöbostäder AB 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 
Kommunstyrelsen
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Ks § 106 Internbudget politiken 2021 
Dnr KLK 2021/21 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa internbudget för politiken 2021. 

Ärendebeskrivning  
Fullmäktige beslutade om budgetram för politiken för 2021 i oktober 2020.  

Förslag till internbudget för politiken 2021 redovisas. Förslaget har 
kommunicerats med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium samt 
presidierna för beredningarna/nämnderna.  

Sammanfattning internbudget kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

        

    
Startram 

2020 
Utfall 
2020 

 Startam 
2021 

Förändring 
budget    

Id 2511 Pensionärsråd 18 000 5 519 19 000 1 000    

Id 6010 Kommunfullmäktige 851 000 747 674 881 000 30 000    

Id 6011 Kommunstyrelsen 3 024 000 2 833 783 2 930 000 -94 000    

Id 6012 Ledningsutskottet 118 000 104 197 128 000 10 000    
 

Id 6013 Kommunalt partistöd 625 000 624 694 631 000 6 000    
 

Id 6019 Barn- och utbildningsnämnd 487 000 434 862 524 000 37 000    
 

Id 6025 Socialnämnd 517 000 578 582 586 000 69 000    
 

Id 6026 Valberedning 14 000 11 343 14 000 0    
 

Id 6028 Ersättning revison HKF 30 000 29 000 30 000 0    
 

id 6047 
Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden 514 000 479 565 535 000 21 000    

 

Id 6091 Samhällsbyggnadsnämnd 473 000 469 361 515 000 42 000    
 

Id 6092 
Kommunala 
funktionshinderrådet 20 000 5 315 20 000 0    

 

id 6120 Arvoden stiftelser 0 175 0 0    
 

Id 6809 Tillfällig beredning 35 000 0 35 000 0    
 

id 8700 Krisledningsnämnd 0 2 482 0 0    
 

id 8750 Valnämnd 0 0 0 0    
 

  Totalt 6 726 000 6 326 552 6 848 000 122 000    
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Sorterat efter ansvar KS och KF        
 

Kommunfullmäktige   
Startram 

2020 
Utfall 
2020 

 Startram 
2021 

Förändring 
budget    

 

Id 6010 Kommunfullmäktige 851 000 747 674 881 000 30 000    
 

Id 6026 Valberedning 14 000 11 343 14 000 0    
 

Id 6809 Tillfällig beredning 35 000 0 35 000 0    
 

Id 6028 Ersättning revison HKF 30 000 29 000 30 000 0    
 

Id 6013 Kommunalt partistöd 625 000 624 694 631 000 6 000    
 

id 6120 Arvoden stiftelser 0 175 0 0    
 

  Totalt KF ansvar 1 555 000 1 412 886 1 591 000 36 000    
 

         
 

         
 

          

Kommunstyrelse 
och nämnder   

Startram 
2020 

Utfall 
2020 

 Startram 
2021 

Förändring 
budget    

 

Id 6011 Kommunstyrelsen 3 024 000 2 833 783 2 930 000 -94 000    
 

Id 6012 Ledningsutskottet 118 000 104 197 128 000 10 000    
 

Id 6019 Barn- och utbildningsnämnd 487 000 434 862 524 000 37 000    
 

Id 6025 Socialnämnd 517 000 578 582 586 000 69 000    
 

Id 6091 Samhällsbyggnadsnämnd 473 000 469 361 515 000 42 000    
 

Id 6047 
Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden 514 000 479 565 535 000 21 000    

 

Id 2511 Pensionärsråd 18 000 5 519 19 000 1 000    
 

Id 6092 
Kommunala 
funktionshinderrådet 20 000 5 315 20 000 0    

 

id 8750 Valnämnd 0 0 0 0    
 

  Totalt KS ansvar 5 171 000 4 911 184 5 257 000 86 000    
 

          

  TOTALT KS/KF 
6 726 

000 
6 324 

070 
6 848 

000 122 000    
 

 Förändring 2020 (kap, kostn) -2 000   124 000    
 

 STARTRAM 2021   6 848 000     
 

 Diff ram lagd budget 2021   0     
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Skrivelse från Annelie Hägg 2021-03-11 
Sammanfattning internbudget politik 2021 
      

Utdrag:  
Gruppledare för respektive parti
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Ks § 107 Prövning av om bolagen följt den 
kommunala kompetensen 
Dnr KLK 2021/70 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att efter företagen prövning, uttala att verksamheten i Eksjö Stadshus AB under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.   
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C) Markus Kyllenbeck (M),  
Ulf Björlingson (M), Sebastian Hörlin (S), Lennart Gustavsson (S), 
Ingegerd Axell (S), Birgitta Johansson (S), Rozita Hedqvist, Christer Ljung 
(L), Bo Ljung (KD), och Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare 
 
att ärendet anmäls till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-18 § 99 att hänskjuta prövningen för Eksjö 
Stadshus AB till kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-30. 
 
Kommunstyrelsen har att pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i enligt 3 kap 17 o 
18 §§ KL, under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet i ägardirektiven och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  

Styrelsen har under året följt de helägda bolagens verksamhet och tagit del av den 
ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut kommunstyrelsen 2021-03-16 
Beslut ESAB 2021-03-16 
Granskningsrapporter 2020 
      

Utdrag:  
Eksjö Stadshus AB
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Ks § 108 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - del 2 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommun fortsatt ska satsa på eftergymnasiala utbildningar på Campus 
Itolv utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens 
kompetensförsörjningsbehov. 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer specifikt underlag innehållande 
bland annat ekonomiska konsekvenser avseende genomlysningens scenario B vid 
Campus Itolv, 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta en kontakt med JTH för att efterhöra 
möjligheten för eventuell samfinansiering av visualiseringsutbildningarna, 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar 
vid Campus Itolv utifrån behovet av kompetensförsörjning inom privat och 
offentlig verksamhet, för politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder, 
 
att godkänna lämnad rapport,   
 
att ge förvaltningen i uppdrag att följa rekommendationerna, samt 
 
att förvaltningen ska redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden 
och rekommendationer genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-16 att till dagens sammanträde komplettera 
med tider gällande ansökningsperiod för elever och ansökningsperiod för nya 
utbildningar. 
Ansökan för studenter är öppen 15 mars till 15 april (oftast öppet längre) Högre 
söktryck än tidigare år. Ansökan av utvecklingspedagog är igång och sista datum 
för inlämning till myndigheten är den 21 juni. 
 
Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet presenteras i två separata 
rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  Steg 1 är genomlysning med 
fokus på ekonomi och inköp (upphandling). Ekonomi redovisades till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 och inköp redovisades till kommunstyrelsen 2021-
02-23. I båda rapporterna har identifierade utvecklingsområden redovisas och 
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kommunstyrelsen har beslutat att  förvaltningen ska verkställa identifierade 
utvecklingsområden. Steg 2 kommer redovisas för kommunstyrelsen 2021-03-30.  

Steg 1  
Genomlysning med fokus på ekonomi och inköp (upphandling).  

Steg 2  
Genomlysning med fokus på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på 
åtgärder. Genomlysningen har fokus på kvalité, samordning och en bedömning 
med rekommendationer. Informationshämtning i steg 2 har skett genom 
dokumentgranskning och intervjuer med chefer och medarbetare.  

Genomlysningen har en styrgrupp bestående av Tord du Rietz (kommundirektör), 
Nina von Krusenstierna (sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon 
Lennermo (biträdande ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 
Styrgruppen ansvarar för sammanställning och analys och har under arbetet haft 
en kontinuerlig dialog.  

 
Genomlysning Vux i12 
I genomlysningen del 2 av Vux i12 har arbetet fokuserats kring fyra olika 
huvudområden; distansundervisning, omfattning av undervisning 15 timmar per 
vecka, behov av stöd utanför skolan och samarbete.  

Till följd av coronapandemin, lägre bemanning på grund av budgetutrymme och 
pedagogiska aspekter bedrivs komvux i svenska för invandrare (SFI) i hög grad på 
distans. Distansundervisningen kommer till stor del fortsätta även efter 
coronapandemin.  

Enligt skollagen ska utbildning i SFI omfatta i genomsnitt minst 15 timmars 
undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. I Eksjö kommun bedrivs SFI 
15 timmar per vecka.  

Det finns en efterfrågan av hjälp med olika serviceuppgifter ifrån målgruppen, 
exempelvis CSN-ansökningar, aktivitetsrapportering med mera. Det är uppgifter 
som inte är specifikt kopplade till Vux i12s grunduppdrag, men Vux i12 hjälper till 
när service efterfrågas.  

Vux i12 har samarbete med flera olika aktörer däribland sociala sektorn och 
enheten för Hälsa, Integration och Arbete (HIA) och Arbetsförmedlingen. Vux 
i12 är med i ESF-projekt och en integrationsgrupp har startats i kommunen där 
funktioner ifrån Vux i12 ingår.  
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En bedömning har gjorts inom dessa fyra huvudområden. 

 

Område Bedömning Kommentar / Fortsatt arbete 

Distansundervisning 

Förbättringar har 
identifierats  

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

Omfattning av undervisning 
15h/vecka Ej bedömt 

Strategisk samsyn inom förvaltningen 
saknas. 

Behov av stöd utanför 
skolan 

Förbättringar har 
identifierats 

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

Samarbete  
Förbättringar har 

identifierats 

Fortsätta arbeta för ett 
förvaltningsövergripande angreppssätt 
inom integration.  

 

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

 

 Utifrån genomlysningen Vux i12 rekommenderar vi att: 
Studieresultaten noga följs upp och analys görs på vilket sätt 
distansundervisningen påverkat studieresultat och antal studieavbrott samt i vilka 
nivåer och i vilken omfattning distansundervisningen ska fortsätta efter pandemin.  

I genomlysning del 1 vad ett identifierat utvecklingsområde: ”Intäkterna ifrån 
Migrationsverket har minskat och prognostiseras att minska ytterligare kommande år. Det är 
viktigt med ett aktivt arbete för att kunna anpassa verksamheten till de förändrade 
förutsättningarna.” Visar analysen att studieresultat har försämrats och 

 Fungerar väl  

 Förbättringar har identifierats  

 Kritiska förbättringar har identifierats 

 Ej bedömt  
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närundervisning bör ske i högre utsträckning finns en svårighet att bedriva 
verksamheten inom befintlig budget.  

Omfattning av undervisning 15 timmar per vecka behöver utredas vidare, men 
med fokus på hur kommunen mer förvaltningsövergripande ska arbeta med 
målgruppen x timmar om dagen. Det finns pågående projekt, Mötesstugan och 
samarbete med arbetsförmedlingen med utbildningskoordinator som vi ser 
positivt på. Rekommendationen är att intensifiera det förvaltningsövergripande 
angreppssättet. Ett exempel är att arbeta med kommunprogrammets effektmål 
livskvalité med indikatorn minska försörjningsstöd och det blir ett aktivt arbete i 
verksamhetsplaneringen såväl som i uppföljningen.  

Integrationsgruppen beaktar frågan om behov av stöd från SFI-elever utöver 
skoluppgifter i arbetet när gemensam handlingsplan arbetas fram för 
integrationsarbetet i kommunen.  

Genomlysning Campus i12 
I genomlysningen del 2 av Campus i12 har arbetet fokuserats kring fyra olika 
huvudområden; marknadsföring, samarbete, ansökningsprocessen och ekonomi.  

Campus i12 arbetar framförallt med digital marknadsföring via sociala medier för 
att nå ut med budskapet till målgrupperna. Målgrupperna och den geografiska 
spridningen skiljer sig åt beroende på vilken typ av utbildning som marknadsförs.  

Campus i12 har samarbete med flera olika aktörer däribland representanter ifrån 
näringslivet och kommunens verksamheter i utbildningarnas ledningsgrupper där 
arbete bland annat sker om utformning av utbildningar och samverkan kring LIA-
platser (Lärande i arbete).  

Ansökningsprocessen berör dels arbetet med vilket utbildningsutbud Campus i12 
ska satsa på och dels själva ansökan av utbildningar. Nationellt brukar cirka 35-40 
procent av utbildningsansökningarna beviljas av Myndigheten för 
Yrkeshögskolan.  

Campus i12 har fått beviljat tre av de sex sökta utbildningarna. Givet de 
förutsättningarna prognostiseras Campus i12 ha en negativ avvikelse mot budget 
med -1,7 mnkr (2021), -1,9 mnkr (2022) och -2,8 mnkr (2023). Olika scenarier för 
dessa år presenteras i genomlysningen.  

 

En bedömning har gjorts inom dessa fyra huvudområden utifrån följande 
kategorier:  

 Fungerar väl  

 Förbättringar har identifierats  

 Kritiska förbättringar har identifierats 
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 Ej bedömt  

 

 
 
 
 
Utifrån genomlysningen Campus i12 rekommenderar vi att: 
Upprätta en marknadsföringsplan för Campus i12 som helhet. 
 
I genomlysning del 1 belystes vikten av att fortsätta utvecklingsarbetet i tillväxt- 
och utvecklingssektorn om att skapa kunskap om varandras verksamheter, 
möjliggöra samarbete mellan enheterna för att få till helheten inom sektorn. 
Arbetet känns positivt och det är viktigt att fortsätta med för att få till helheten 

Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 

Marknadsföring 
Förbättringar har 
identifierats 

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

Samarbete 
Förbättringar har 
identifierats 

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

Ansökningsprocess   
Förbättringar har 
identifierats 

Mer samverkan inom kommunen och med externa 
partner. Kan krävas större insatser inför 
ansökningsprocesser. Budget blir en del i 
ansökningsarbetet. 

Ekonomi  
Kritiska förbättringar 

har identifierats 

Åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans. 
Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta 
åtgärder för att på sektorsnivå nå en budget i balans 
inklusive Campus i12.  

 

Olika scenarier för vilka åtgärder som kan vidtas för 
Campus i12 är presenterade och kostnaden för att 
bedriva utbildningsverksamhet behöver ställas i 
relation till de attraktionsvärden som ett campus i 
Eksjö kommun innebär.   
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inom tillväxt- och utvecklingssektorn. Strategiska frågor som berör förvaltningen 
behöver lyftas till en övergripande nivå.  
I genomlysning del 1 rekommenderades att i ansökningsprocessen av nya 
utbildningar behöver mer detaljerad budget göras där även sektorsekonom är 
delaktig. Det behöver finnas en plan B för om Campus i12 inte får sökta 
utbildningar. Vidare behövs det större förankring i vilka utbildningar som ska 
sökas som matchar Campus i12 uppdrag att bedriva eftergymnasiala utbildningar i 
syfte att möta rekryteringsbehovet inom både privat och offentlig verksamhet.  

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

Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder för att på sektorsnivå nå 
en budget i balans inklusive Campus i12 år 2021. För att bedriva Campus i12s 
utbildningsverksamhet långsiktigt visar genomlysningen att ytterligare behov av 
resurser krävs.  

Politiken rekommenderas att ett ställningstagande görs där Campus i12s behov av 
resurser för utbildningarna ställs i relation till de attraktionsvärden som ett campus 
i Eksjö innebär. 

 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S), Ulla Hägg (S) och Markus Kyllenbeck (M) att Eksjö 
kommun fortsatt ska satsa på eftergymnasiala utbildningar på Campus Itolv 
utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov. 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer specifikt underlag innehållande 
bland annat ekonomiska konsekvenser avseende genomlysningens scenario B vid 
Campus Itolv, 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta en kontakt med JTH för att efterhöra 
möjligheten för eventuell samfinansiering av visualiseringsutbildningarna. 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar 
vid Campus Itolv utifrån behovet av kompetensförsörjning inom privat och 
offentlig verksamhet, för politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse genomlysning från Catharina Tingvall, kanslichef och Simon 
Lennermo, biträdande ekonomichef 
Genomlysning del 2 Vux i12  
Bilaga Genomlysning del 2 Campus i12 
      

Utdrag:  
Sektorschef tillväxt och utvecklingssektorn 
Utbildningschef Campus i12 
Vuxenutbildningschef 
Ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn 
Kanslichef 
Biträdande ekonomichef 
Kommundirektör 
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Ks § 109 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - handlingsplaner för Campus i12 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att tillväxt- och utvecklingssektorn tar fram en handlingsplan, för scenario utifrån 
uppdraget att ha en budget i balans, till beredningen den 21 april.  

Ärendebeskrivning  
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-19 så togs beslut att  
i samband med redovisningen av genomlysningen, del 2, redovisa ett kompletterat 
handlingsprogram för en budget i balans för verksamheten Campusi12.  

I genomlysning del 2 presenteras ett antal olika scenarier för Campus i12 och vad 
dessa olika alternativ skulle innebära ekonomiskt givet vissa antaganden.  

Utifrån genomlysning del 2 arbetar sektorn fram en handlingsplan för scenario 
utifrån uppdraget att ha budget i balans för presentation till tillväxt- och 
utvecklingsberednings sammanträde den 21 april. 

Beslutsunderlag  
Beslut från Tillväxt- och utvecklingssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef, 2021-03-10 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 110 Anvisningar till delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2021 - revidering 
Dnr KLK 2021/17 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta anvisningar till delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2020-12-01. Dels har en 
anpassning till den nya organisationen gjorts i enlighet med vad 
kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 och som kommunstyrelsen beslutade 
om beträffande beredningar 2019-12-10. 

Utöver detta behöver en revidering av paragrafhänvisningar i anvisningar till 
delegationsordningen genomföras och omfattar följande; 

 Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av sådant slag 
som anges i 6 kap 38§ KL) ska underställas kommunstyrelsen, eller, i fall 
som avser myndighetsutövning, nämnden. Om delegat bedömer att ett 
ärende kan vara av sådan karaktär ska samråd ske med närmast 
överordnad chef.  
 

 Med tillämpning av 6 kap 39§ KL delegeras till ordföranden eller vid 
förfall för denne, i första hand till 1:e vice ordföranden och i andra hand 
till 2:e vice ordföranden att besluta på kommunstyrelsens/nämndens 
vägnar i ärenden, som är så brådskande att styrelsens/nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Finns beslut om jour-tjänstgöring sker 
delegation med tillämpning av ovan angivet lagrum i stället till ledamot 
nämnd enligt särskilt beslut om jourtjänstgöring.   
 

 Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen 6 kap 40§§ KL, 
eller, i fall som avser myndighetsutövning, nämnden. Detta sker genom att 
beslut eller förteckning över beslut redovisas vid nästkommande 
sammanträde med den nämnd som berörs av ärendet. Nämndprotokollen 
redovisas därefter i kommunstyrelsen. Eftersom besvärstiden enligt 
kommunallagen räknas från den dag, då verk-ställd justering av det över 
beslutet förda protokollet tillkännagivits på kommunens anslagstavla är 
det viktigt att delegationsbeslut anmäls. 
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Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-03-02 
Anvisningar delegationsordning 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen
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Ks § 111 Riktlinjer för styrdokument 
Dnr KLK 2021/74 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta riktlinjer för styrdokument, samt 
 
att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att utifrån kommunstyrelsens beslut om riktlinje för styrdokument besluta att 
terminologi-styrdokumentet utgår. 

Christer Ljung (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Terminologi - styrdokument antogs av kommunfullmäktige 2006-11-30. Utifrån 
att de senaste årens införande med vision, policy för styrning och ledning och 
verksamhetsplaner finns ett behov av en riktlinje för styrdokument.   
För att leda kommunens verksamhet i önskad riktning upprättas styrdokument på 
olika nivåer i verksamheten. Styrdokument är ett verktyg för att förverkliga 
politiska mål och beslut.  

För att dokumentet ska få den effekten krävs att de är kända i verksamheten, att 
de är tillgängliga, att de är tydliga och lättlästa och enkla att använda i det dagliga 
arbetet.  

Syfte med riktlinjen är att skapa en enhetlighet i hanteringen av styrdokument. 
Riktlinjen fastställer vilka typer av styrdokument som finns i Eksjö kommun.   

I samtliga styrdokument ska finnas uppgift om: 

Dokumenttyp 
Vem som fastställt dokumentet 
Vem det gäller för 
Giltighet från och med till och med 
Dokumentansvarig 
Senast reviderad  

Alla styrdokument ska ha enhetlig layout och utgå från en gemensam 
dokumentmall. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att återremittera 
ärendet för att omarbeta riktlinjer för styrdokument.  
 
Ingegerd Axell (S), Sebastian Hörlin (S), Annelie Hägg (C) och  
Bo Ljung (KD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljung (L) återremissyrkande mot att 
ärendet hanteras idag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef och Tord du Rietz, 
kommundirektör 2021-03-01 
Riktlinjer för styrdokument 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Kommunfullmäktige
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Ks § 112 Löneöversyn 2021 
Dnr KLK 2021/40 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse förhandlingsdelegationens beslut anmäld. 

Ärendebeskrivning  

Löneöversyn 2021 - förutsättningar  
Förutsättningar Huvudöverenskommelser   
Lärarnas samverkansråd   löper ut  
(Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet), HÖK 18 2021-03-31 

Förbundsområde Hälso- och sjukvård  sifferlöst 
(Vårdförbundet) HÖK 19    

Akademikeralliansen    sifferlöst 
(Akavia, DIK, Sveriges arbetsterapeuter, Naturvetarna, 
Sveriges arkitekter, Sveriges ingenjörer,  
Sveriges psykologförbund,  
Sveriges skolledarförbund) HÖK T 
 

OFR, allmän kommunal verksamhet (AKV) sifferlöst  
(Vision, ledarna, SSR), HÖK 20   

Kommunal    nivå motsvarande  
HÖK 20     ca 2,35% enligt
    beräkning i Eksjö
    kommun 

Alla avtalsområden förutom Kommunal har sifferlösa nivåer.  
Dessa avtal syftar till att ge stort utrymme för arbetsgivaren att arbeta med lokal 
lönebildning utifrån lönepolitisk inriktning. 
 

Lönekartläggning 
Lönekartläggningen är sammanställd i årslönenivå 2020 för samtliga medarbetare. 
Lönekartläggningen är samverkad med de fackliga organisationerna i samband 
med överläggningar inför löneöversyn under januari månad 2021. 
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De likvärdiga befattningarna sammanställs utifrån arbetsidentifikation (AID) 
gruppering, där ett flertal befattningar är BAS-värderade (verktyg för 
arbetsvärdering) inom olika BAS-intervall beroende på bland annat utbildning, 
erfarenhet, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningarna är grupperade i en 
struktur för arbetsidentifikation (AID), baserad på ett centralt kollektivavtal, för 
att säkerställa att lönestatistik är jämförbar mellan olika kommuner och regioner. 
En revidering av BAS värderingar för att kunna jämföra likvärdiga yrkesgrupper 
genomförs under 2021, enligt BAS-verktygets metodstöd.  
Resultatet har inte visat på att det föreligger några osakliga löneskillnader på 
gruppnivå som inte går att förklara med utbildningsnivå, yrkes-eller 
arbetslivserfarenhet, individuell lönesättning eller historisk lön på grund av 
tidigare uppdrag i kommunen. 

Arbetsgivaren bedömer att det inte finns några osakliga löneskillnader i 
lönestrukturen, och de fackliga organisationerna har ingen invändning mot detta 
efter samverkan. 

När grupperingarna inom likvärdiga yrken bedöms, görs analysen att det föreligger 
en relativt sett liten lönedifferens i medianlönenivå mellan de grupperingar som 
omfattar yrkesgrupper med krav på akademisk kompetens (inklusive 
legitimationsyrken) i jämförelse med yrken som inte kräver högskoleutbildning.  
Bedömningen görs att lönedifferensen behöver öka till förmån för akademiska 
yrkesgrupper, så att det med tydlighet framgår att Eksjö kommun värderar 
akademisk kompetens. 
Analysen innebär att ett mer långsiktigt arbete krävs för att kunna påverka denna 
struktur, särskilt med tanke på att grupperingarna omfattar ett stort antal 
medarbetare, och därmed en kostnad som inte kan bäras enbart inom ramen för 
löneöversyn 2021. 
 

Omvärldsanalys, lönestruktur och konsekvenser  
Den interna lönestrukturen har analyserats och bedömts i relation till omvärlden 
både utifrån kommunernas inrapporterade länsstatistik och SKR:s lönestatistik 
utifrån AID för Södra Sverige. 

Eksjö kommuns lönestruktur är på jämförbar nivå med omvärlden när det gäller 
yrkesgrupper utan krav på eftergymnasial utbildning.  
När det gäller akademiskt utbildade yrkesgrupper/medarbetare pekar statistiken 
på utmaningar att konkurrera med omvärlden.  
Det finns ett behov av att definiera undergrupper inom vissa akademiska 
yrkesgrupper med målsättning att uppnå en mer önskvärd lönestruktur i 
förhållande till omvärlden. 
För 2021 skulle dessa undergrupper kunna identifieras inom läraravtalen, inom 
hälso- och sjukvård, men även inom handläggaryrken med inriktning 
myndighetsutövning och administration. 
En riktad satsning inom ramen för årets löneöversyn, beroende på budgeterad 
nivå, skulle innebära en påverkan på utfallet inom övriga avtalsområden. Det finns 
dock ett mindre utrymme för lönekostnadsökningar på grund av att den totala 
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budgeterade lönekostnadsökningen inte förbrukades för 2020. Detta på grund av 
osäkerhet kring nivåer i centrala Huvudöverenskommelser. 

Marknadskrafter har en fortsatt stor påverkan när det gäller att rekrytera speciellt 
efterfrågade yrkesgrupper, framförallt akademiskt utbildade medarbetare. 

Individuell lönesättning gäller, i enlighet med avtalens huvudöverenskommelser 
och Eksjö kommuns modell för löneöversyn. 
Det finns behov av ett fortsatt arbete med differentierade lönesättningar och ökad 
lönespridning enligt intentionerna i centrala Huvudöverenskommelser, vilket kan 
innebära ett behov av en styrning av ekonomiskt utrymme mot vissa akademiska 
kompetenser. 

 

Tidsplan 
Överläggning har skett med fackliga organisationer under januari månad 2020. 
Lönesamtal med bedömning av prestation utifrån centrala 
huvudöverenskommelsers intentioner, och med Eksjö kommuns samverkade 
lönekriterier som bedömningsunderlag pågår under november till februari månad. 
Denna process är påbörjad inom samtliga verksamheter. 
 
För de medarbetare som omfattas av de centrala avtal som finns på plats, ges 
muntligt besked om ny lön i mars månad och utbetalning av ny lön sker med april 
månads lön. Vi avvaktar centrala avtal för de avtalsområden där omförhandling 
sker under 2021. 
Avstämning med fackliga organisationer sker inför utbetalning av ny lön i april 
månad 2021. 

Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2021-02-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen
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Ks § 113 Måltidspolicy 
Dnr KLK 2021/71 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisat förslag till revidering av måltidspolicy. 

Ärendebeskrivning  
Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-25, § 91. 

En revidering av Måltidspolicyn har genomförts. Ändringarna är följande; 

 Eksjö kommuns vision har infogats i inledningen.  
 Övergripande mål har omformulerats.  
 Säkra måltider för matgäster med allergi och överkänslighet har utökats till 

att även innefatta anpassade måltider.  
 Miljösmarta (tidigare Hållbara) måltider har omformulerats för att 

harmoniera/överensstämma med övriga styrdokument som är kopplade 
till mat och måltider (inköpspolicy och miljöpolicy). En 
prioriteringsordning inför upphandling av livsmedel har arbetats fram för 
tydligare inriktning.  

 Tillägg i pusselbiten miljösmarta måltider: avfall ska minimeras i första hand 
och i andra hand återanvändas.  

 Hur respektive sektor ska arbeta mot målen i Måltidspolicyn har, från att 
tidigare varit specificerade vem som ansvarar för vad, omformulerats till 
ett gemensamt ansvar för sektorn.  

 Kommunledningskontorets och Tillväxt- och utvecklingssektorns 
måltidsverksamhet har tillkommit. I dessa sektorer finns kommunens 
caféer och fritidsgårdar och det är förtydligat att policyn mål även 
inrymmer dem.   

Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Gun Svensson, måltidsutvecklare 2021-03-08 
Måltidspolicy 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 114 Gallring av originalhandlingar 
Dnr KLK 2021/42 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att allmänna handlingar i pappersform som skannats och kontrollerats så att de 
stämmer överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras, med undantag för 
egenhändigt undertecknade dokument som behöver bevaras av legala skäl.   

Ärendebeskrivning  
När en handling skannas in i ett system uppstår två versioner av handlingen. Dels 
pappersversionen och den inskannade versionen. För att kunna förstöra 
pappersversionen av handlingen krävs ett gallringsbeslut. 

Ett sådant gallringsbeslut måste tas av den nämnd till vilken den verksamhet där 
inskanningen skedde hör till. Kommunstyrelsen kan i egenskap av arkivmyndighet 
i Eksjö kommun, ta ett generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning, som 
nämnderna kan ta tillämpningsbeslut på, vilket kommer gälla som gallringsbeslut. 

Följande handlingstyper och ärenden kan behöva sparas på papper en viss tid 
efter skanning, oavsett om de upprättats inom den egna myndigheten eller har 
kommit in och skannats: 

 Justerade protokoll 
 Avtal och kontrakt 
 Äganderättshandlingar 
 Undertecknade originalhandlingar rörande faderskap, tvångsvård m.m. 
 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 
 Handlingar som behövs för bevisvärde 

Utifrån ovanstående bör samtliga sektorer/bolag gå igenom sina ärenden och 
handlingar, och ta ställning till vilka handlingstyper som bör sparas på papper en 
viss tid även efter att de skannats. 

Arkivmyndigheten uppmanar därför respektive nämnd att komplettera sina 
informationshanteringsplaner med ett tillämpningsbeslut. 

Beslutsunderlag  
Beslut från Ledningsutskottet 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Ann Axelsson, administrativ assistent 2020-03-01 
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Utdrag:  
Förvaltningsledningsgruppen 
Administrativa ledningsgruppen 
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Ks § 115 Revisionsreglemente för 
Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/51 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta revisionsreglemente för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
Inför mandatperioden 2019-2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter 
från de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för 
revisionen på Höglandsförbundet. Det hade tidigare inte funnits ett reglemente 
för revisionen. Reglementet föreslogs gälla från 1 januari 2019 då den nya 
revisionen tillträde sitt uppdrag. Reglementet antogs av direktionen 2018-11-30 § 
56.  

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens 
reglemente ska beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att 
deras roll bör förtydligas. Det reviderade revisionsreglementet har förankrats med 
arbetsgruppen som arbetade fram förslaget 2018.  

Det reviderade reglemente för revisionen förslås gälla när beslut tagits i de fem 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Höglandsförbundets beslut 2020-12-18  
Revisionsreglemente för Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet
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Ks § 116 Samordnat integrationsarbete 
Dnr KLK 2021/72 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör har i samråd med sektorchefer beslutat att i samband med del- 
och helårsredovisning rapportera till kommunstyrelsen om förvaltningens arbete 
med integration. 
 
En sektorsövergripande styrgrupp har bildats med hållbarhetsstrateg som 
sammankallade, och representanter från olika verksamheter. 
 
Styrgruppen har fått i uppdrag att komplettera beskrivningen av nuvarande 
integrationsinsatser. Arbeta fram en övergripande handlingsplan för lyckad 
integration utifrån visionen ”Alla är vi Eksjö kommun”. Styrgruppen ska 
samordna och genomföra åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen. 
Handlingsplanen ska revideras årligen och godkännas utav 
förvaltningsledningsgruppen (FLG) i februari och september.  
 
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-03-16 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2020-12-17 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Hållbarhetsstrateg 
Styrgruppen
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Ks § 117 Aktiviteter för ungdomar 
våren/sommaren 2021 
Dnr KLK 2021/86 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att tillskjuta extra medel, 155 tkr, för beskrivna aktiviteter, 
 
att medel tas från kommunstyrelsens oförutsett, 
 
att inför kommande verksamhetsår hänskjuta ärendet till budgetberedningen, 
samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På uppdrag av kommunledningen samarbetar sociala sektorn, barn- och 
utbildningssektorn och fritidsavdelningen inom tillväxt- och utvecklingssektorn 
kring vår/sommaraktiviteter för ungdomar i Eksjö kommun 2021. 

Plan för våren 2021 
Sociala sektorns lotsverksamhet har huvudansvaret för arbetet med ungdomar 
under kvällar/helger våren 2021. Personal från fritidsavdelningen stöttar upp vid 
behov. Under mars, april och maj sker regelbundet fredagshäng i Eksjö och 
lördagshäng i Mariannelund samt andra aktiviteter någon dag per vecka på 
respektive ort. Uppsökande verksamhet är planerad till kvällar innan skolans 
kompetensutvecklingsdagar, i samband med helgdagar såsom påsk, Valborg och 
Kristi Himmelsfärd samt vid studenten och skolavslutningen.  

Plan för sommaren 2021 
Aktiviteter för ungdomar anordnas under två perioder vecka 24 till 26 och vecka 
30 till 32. Tisdagar, torsdagar och fredagar är platsen Storegårdsområdet i Eksjö 
tätort, med utgångspunkt från EBK-stugan. Onsdagar och lördagar är platsen 
Furulundsskolans skolgård, med utgångspunkt från Furulundsskolan.   

Aktiviteterna riktar sig i första hand till ungdomar i ålder 13 till 19 år, men vissa 
dagar finns även aktiviteter för barn i mellanstadieåldern. De yngres aktiviteter 
pågår klockan 15.00 till cirka 17.00. De äldres börjar därefter. I EBK-stugan och i 
Furulundsskolan kommer fikaförsäljning att anordnas. Ungdomarna i årskurs 4 till 
9 har via en enkät fått önska vad de vill göra i sommar. Deras svar kommer att 
vara utgångspunkt för aktiviteterna. Ungdomar kommer, i möjligaste mån, att 
involveras både i planering och genomförande av aktiviteter. Vore även trevligt 
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om ungdomarna kunde bjudas på en överraskningsaktivitet vid något tillfälle 
under varje period.   

Bemanningen består av fritidsledare från Spelverket, personal från barn- och 
utbildningssektorn samt feriepraktikanter. Extra personalförstärkning, gärna 
arabisktalande, behövs också för att hålla ihop verksamheten. Personalen finns på 
plats till cirka klockan 22 på kvällarna. Lotsarna finns med som en rörlig resurs 
och kan vid behov stötta ungdomar även senare på kvällarna. Fritidsavdelningen 
har huvudansvaret för verksamheten under första perioden och sociala sektorn 
har huvudansvaret under andra perioden. Några föreningar har visat intresse att 
delta och fler kommer att bjudas in. 

Allt deltagande i aktiviteter sker på egen risk och föräldrarna är ansvariga för sina 
barn/ungdomar. Alla är alltid välkomna, både barn/ungdomar och vuxna.    

Under vecka 27, 28 och 29 kommer viss lotsverksamhet att äga rum.  

Kaffestugan vid Långanäsbadet kommer att hålla öppet i fritidsavdelningens regi. 
Stugan är öppen fem dagar per vecka, tisdagar till lördagar. Planerade öppettider 
klockan 12.00 till 19.00. Verksamheten kommer att bedrivas av en 
samordningsansvarig från fritidsavdelningen och feriepraktikanter. 
Feriepraktikanter anställs under samtliga tre perioder vecka 24 till 26, 27 till 29 
och 30 till 32. Visst för- och efterarbete krävs så öppethållande beräknas vara från 
mitten av vecka 24 till mitten av vecka 32. Enligt nuvarande planering kommer en 
flyttbar minigolfbana att köpas in av fritidsavdelningen och placeras vid 
kaffestugan. Vid brist på badväder finns andra arbetsuppgifter inom 
fritidsavdelningen.    

En sammanställning av budget för interna insatser och behov finns upprättad i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C), att medel tas 
från kommunstyrelsens oförutsett, samt att inför kommande verksamhetsår 
hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
Markus Kyllenbeck (M) och Ingegerd Axell (S) yrkar bifall till beslutet i sin 
helhet. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Beslut från Sociala Sektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef, 2021-03-09 
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Utdrag:  
Sociala sektorn 
Ekonomiavdelningen
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Ks § 118 Slopa avgift för markupplåtelse av 
allmän plats under 2021 
Dnr KLK 2021/89 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att omfördela medel från kommunstyrelsen oförutsett (45 tkr) för att täcka 
intäktsbortfallet till samhällsbyggnadssektorn för slopad avgift för markupplåtelse. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att slopa avgifter för markupplåtelser av allmän plats under 2021. 
 

Ärendebeskrivning  
Under pandemin har näringslivet haft svåra ekonomiska utmaningar. 
Samhällsbyggnadssektorn har tillsammans med förvaltningen och 
kommunstyrelsens presidium diskuterat olika förslag till lättnader för företag. Ett 
förslag som samhällsbyggnadssektorn lagt fram är avgiftsbefrielse för restauranger 
och caféer som betalar en avgift för att använda kommunens mark till sin 
verksamhet. Åtgärden kan i sammanhanget ses som symbolisk och underlättar 
endast för en liten del av näringslivet. Samtidigt skapar denna del av näringslivet 
förutsättningar för levande stadsmiljöer i våra orter. I detta fall i Eksjö och 
Mariannelund. 

Det är kommunfullmäktige som har antagit taxan och ska därför ta beslut om 
eventuella förändringar av taxan för upplåtelse och begagnande av allmän plats. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27, § 141, att avgiften för användande av 
offentlig plats och avgiften för uteserveringar utanför Eksjö stad ska utgöra 
hälften av den avgift som gäller i staden. 
 
Under 2020 uppgick Eksjö kommuns intäkter till 43 246 kr för upplåtelser av 
allmän plats. Intäktsbortfallet vid genomförande av förslaget bedöms uppgå till en 
likvärdig summa som föregående år och föreslås täckas av kommunstyrelsen.  
Totalt bedöms cirka 10-15 verksamheter dra nytta av förslaget med en möjlighet 
till att fler verksamheter tar chansen att testa att flytta ut delar av sin verksamhet i 
gatumiljö. För samhällsbyggnadssektorn innebär förslaget enbart minskad 
administration.  
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att omfördela 
medel från kommunstyrelsen oförutsett (45 tkr) för att täcka intäktsbortfallet till 
samhällsbyggnadssektorn för slopad avgift för markupplåtelse. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut från Samhällsbyggnadssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 
Gällande taxa för upplåtelse och begagnande av allmän plats, antagen 2007-06-14 
och reviderad 2010-12-20  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förvaltaren
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Ks § 119 Utökning av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster i Eksjö tätort 
Dnr KLK 2021/73 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster kring Eksjö tätort 
enligt förslag.  

Ärendebeskrivning  
Fastigheten Muffen 1 ligger vid Abborravik utanför Eksjö. Fastigheten ska 
exploateras och i samband med detta har det kommit fram att det befintliga 
verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i Eksjö tätort inte omfattar 
fastigheten och kringliggande område.  

Fastigheten Muffen 1 och området är geografiskt lokaliserat i direkt anslutning till 
det befintliga verksamhetsområdet för den samlade bebyggelsen i Eksjö tätort. 
Området bör utökas och allmänna vattentjänster ordnas för fastigheten och 
blivande kringliggande fastigheter i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster  
§ 6 (SFS: 2006:412). 

Beslutsunderlag  
Beslut från Samhällsbyggnadssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2021-02-09 
Bilaga 1 förslag på utökning av verksamhetsområde 
Styrelseprotokoll för Eksjö Energi AB, 2021-02-11, § 95 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Eksjö Energi AB
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Ks § 120 Fria arbetskläder i förskolan - skrivelser 
Dnr KLK 2021/64 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att skrivelserna anmäls, samt  

att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en utredning med kostnader och 
hantering till budgetberedningen i juni. 

Ärendebeskrivning  
Flera skrivelser har inkommit till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsberedningen, skolchef och till kommundirektör. Skrivelserna är 
från fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet, personalen på flera förskolor 
samt från Pia Hedström som representerar övrig personal på Eksjö kommuns 
förskolor. 

Alla skrivelser vill uppnå samma resultat det vill säga fria arbetskläder till 
personalen i kommunens förskolor. 

Ett liknande ärende hanterades i budgetprocessen 2018 men fanns inte med i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Beslutsunderlag  
Beslut från Barn- och utbildningssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-10 
Tre inkomna skrivelser 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef 
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Ks § 121 Stödbidrag Krusagården 
Dnr KLK 2021/87 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att avslå Krusagårdens äskande om stödbidrag. 

Ärendebeskrivning  
Föreningen Krusagården har i likhet med många andra föreningar fått en negativ 
påverkan på sitt finansiella resultat under 2020 på grund av Coronapandemin. 
Föreningen uppmanar kommunen att ta ställning till hur stor del av det negativa 
resultatet som kan täckas med ett extra föreningsstöd. 

Föreningen har haft kraftigt sjunkande intäkter 2020 till följd av minskad 
uthyrning, loppisförsäljning och servering med mera. Maj Löfberg på Föreningen 
Krusagårdens styrelse sände därför en förfrågan om tillfälligt extra stöd till 
tillväxt- och utvecklingssektorn då resultatet 2020 blivit kraftigt negativt.  

Föreningen har sagt upp föreståndare för att hantera underskottet och har vidtagit 
åtgärder för att minska kostnader. Resultatet 2020 blev -142 488 kr. Summa eget 
kapital 2020 var 792 119 kr. Del av kapital har redan använts för att säkerställa 
driften 2020. Förvaltningen förutsätter att det kapital som föreningen förfogar 
över gör att föreningen bör kunna häva en akut likviditetsbrist och att kapitalet 
även bör kunna användas för att hantera driften under ytterligare en tid.  

Beslutsunderlag  
Beslut från Tillväxt- och utvecklingssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef 2021-03-08 
Ansökan stödbidrag 2021-02-03 
Årsredovisning Krusagården 2020 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Krusagården
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Ks § 122 Hemtjänstersättning- lagen om 
valfrihetssystem 
Dnr KLK 2021/88 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa hemtjänstersättningen från och med 2021-01-01 till nedanstående 
belopp  
- Omvårdnadsinsatser egenregi: 418 kr per beviljad hemtjänsttimma 
- Omvårdnadsinsatser privat regi: 426 kr per beviljad hemtjänsttimma  
- Serviceinsatser egenregi: 376 kr per beviljad hemtjänsttimma 
- Serviceinsatser privat regi: 384 kr per beviljad hemtjänsttimma  
 
att korrigera ovan angivna belopp för hemtjänstersättning med utfallet av 2021 års 
lönerevision. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade (Ks §14, 2021-01-19) att återremittera ärendet om 
ersättningsnivå hemtjänsten – lagen om valfrihetssystem (LOV) för vidare 
komplettering och utredning kring underlaget.  

1 januari 2011 infördes ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Valfrihetssystemet 
grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV) och innebär att det är möjligt för 
privata företag att bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen givet att de har 
ansökt och blivit godkända som utförare av hemtjänst.  

Det finns olika ersättningsmodeller för hur hemtjänstutförarna ersätts för att 
utföra hemtjänstinsatser. De vanligaste modellerna som ersättning utgår ifrån 
inom valfrihetssystemen för hemtjänst baserar sig på ersättning för 
biståndsbeslutad/beviljad tid eller för tiden som utförs av utförarna i förhållande 
till biståndsbeslutet, utförd tid. Vissa kommuner har dock andra modeller, det kan 
handla exempelvis om ersättning utifrån olika nivåbeslut.  

Hemtjänstutförare, såväl kommunens egenregi som privata aktörer, ersätts per 
beviljad hemtjänsttimma i Eksjö kommun. Senaste strukturella förändring av 
hemtjänstersättningen gjordes 2015. Därefter har mer tekniska justeringar gjorts. 
Med tekniska justeringar menas exempelvis prisjustering på grund av 
indexjusteringar, lönerevision eller dylikt.   

I sektorns arbete med utvecklingsarbeten kopplat till äldreomsorgsplan har 
socialberedningen behandlat frågan om resursfördelning för hemtjänsten där ett 
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inriktningsbeslut tagits (SocB § 22, 2020-03-18) att ge sektorn i uppdrag att 
uppdatera riktlinjer för avgiftshandläggning och ny resursfördelning för hemtjänst 
med inriktningen att införa utförd tid med rambeslut som resursfördelningsmodell 
och avgiftsmodell.  

I samband när förändring sker ifrån en resursfördelningsmodell baserad på 
beviljad tid till en resursfördelningsmodell baserad på utförd tid ska 
hemtjänstersättningens strukturella innehåll ses över. Dessa strukturella 
förändringar kan komma att innebära andra föreslagna justeringar än bara teknisk 
karaktär. I och med detta bör dessa delar behandlas i kommunens budgetprocess 
för planperioden 2022–2024.  

Den föreslagna prisjusteringen av hemtjänstersättningen i detta ärende är dock 
bara av kategorin teknisk justering. I och med att Eksjö kommun har ett 
valfrihetssystem som grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV) inom 
hemtjänst ska även ersättningsnivåerna för hemtjänst fastställas, även om de är av 
bara teknisk karaktär.  

I hemtjänstersättningen per beviljad hemtjänsttimma ingår samtliga kostnader för 
tjänsternas utförande såsom personal-, lokal-, material-, transport-, 
administrations- och ledningskostnader samt kostnader för kringtid.  

Tekniska justeringar av nuvarande hemtjänstersättning 
Ersättningsnivån är justerad utifrån 2020 års lönerevision för hemtjänstpersonal, 
personalomkostnadstillägg (PO) som används för budget i Eksjö kommun, 
indexjustering av hemtjänstens hyreskostnader samt hemtjänstvolym antal timmar. 
Detta är delar som varit med i kommunens budgetprocess och finns i ram för 
2021.  

Då 2021 års lönerevision inte är klar föreslås att beslut tas att 
hemtjänstersättningen automatiskt ska räknas upp utifrån genomsnittlig nivå för 
hemtjänstpersonal från och med då nytt avtal gäller. I samband med arbetet med 
den strukturella förändringen av hemtjänstersättning ska översyn göras om 
indexjustering av hemtjänstersättningen ska göras per år istället för justering 
utifrån genomsnittlig lönerevision.  

Hemtjänstersättning 2021 
Ersättningssystemet är uppdelat med en timersättning för omvårdnadsinsatser 
exempelvis morgonhjälp, hygien med mera och en timersättning för 
serviceinsatser exempelvis städ, hemhandling med mera. I takt med införande av 
Individens Behov i Centrum (IBIC) har insatser klassificerats om utifrån en 
nationell standard som Socialstyrelsen har utvecklat. Detta har lett till att Eksjö 
kommuns indelning i omvårdnadsinsatser och serviceinsatser utifrån ett 
hemtjänstersättningsperspektiv håller på att fasas ut, vilket innebär att de flesta 
hemtjänstinsatserna numera ersätts i enlighet med ersättningsnivån för 
omvårdnadsinsatser.  

I lagen om valfrihetssystem utgår man ifrån likabehandlingsprincipen och då får 
inte egenregiverksamheten behandlas annorlunda med medvetna 
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konkurrensfördelar än externa anordnare och vice versa. Utifrån 
rekommendationer ifrån SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bör därför 
overheadkostnader för ekonomi, personal och IT ingå i hemtjänstersättningen till 
privata aktörer för att likabehandling ska ske utifrån att egenregin nyttjar 
kommunens stödverksamheter. Privata aktörer får därmed ersättning för detta 
medan egenregin inte får ersättning för detta då de nyttjar dessa funktioner 
eftersom ingen interndebitering sker för dessa tjänster. Privata utförare är också 
kompenserade för skillnader i momsregler.  
 
Det finns inga privata utförare som utför hemtjänst inom Eksjö kommun i 
dagsläget. 
  
Beslutsunderlag  
Beslut från Sociala Sektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, Nelly Hugosson, sektorsekonom 
och Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, 2021-03-12 
      

Utdrag:  
Socialchef 
Sektorsekonom sociala sektorn 
Biträdande ekonomichef
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Ks § 123 Attityd till att bo i kommunen 
Dnr KLK 2020/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna tillväxt- och utvecklingsberedningens fördjupade analys av 
områdena arbetsmarknad och kultur och fritid för att ta fram målsättning med 
åtgärder för förbättring, samt  

att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 § 265 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en fördjupad analys av områdena arbetsmarknad och kultur och fritid för att 
ta fram målsättning med åtgärder för förbättring.   

I delårsrapporten för 2020 så utmärker sig ett resultat mer än alla andra. Det gäller 
”Attityd till att bo i kommunen” där Eksjö kommun fallit i rankingen från plats 
100 (2019) till plats 246 (2020). Denna ranking görs av tidskriften Fokus. På 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 så togs följande beslut:  att ge 
förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11-03 redovisa en analys 
utav parametrar för indikatorn ”Attityd till att bo i kommunen”.  

Tidskriften Fokus undersökning som inledningsvis hade namnet ”Bäst att bo” 
som numera heter ”Bäst att leva” utvecklas år för år. Det innebär att de tar in mer 
fakta i undersökningen och förändrar områdena som de mäter. Tidskriften gör 
inga egna undersökningar utan utgår från i första hand myndigheters offentliga 
statistik (se källor för mer information). För att få fram jämförelser och ranking 
mellan kommuner så betygsätts alla kriterierna under en kategori.   

Kategorierna från 2017 och 2018 skiljer sig mycket från 2019 och 2020 vilket gör 
att en jämförelse är svår att göra, däremot så redovisas resultaten även från 2017 
och 2018.   

Jämförelse mellan 2019 och 2020:  

Följande områden skiljer sig i liten utsträckning dvs. endast enstaka område har 
lagts till och något enstaka har tagits bort: 

-  Demografisk utveckling 

-  Arbetsmarknad och inkomster 

-  Kommunal ekonomi 
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-  Fritid och kultur (nöje) 

Följande områden går att jämföra men skiljer sig på flera områden främst genom 
nya områden lagts till: 

-  ”Bostäder” 

-  ”Brott och säkerhet”, ”Trygghet” 

-    Demokrati 

Följande område är nytt 2020 och har 2019 delvis ingått i andra områden:  

- Sociala förhållanden och hälsa (Socialt) 

Kommunen faller i ranking inom de flesta områdena mest utmärkande är följande 
tre områden, arbetsmarknad, trygghet och kultur och fritid. Två av dessa 
områden, arbetsmarknad och kultur och fritid, känns jämförbara utifrån att 
innehållet i mätningarna endast skiljer sig på något enstaka område. Vi har inte fått 
tillgång till information som visar vilka delar inom dessa områden som vi 
försämrats inom. Inom dessa områden krävs en fördjupad analys för att ta reda på 
orsak och skapa åtgärder för förbättring, åtgärder/förbättringsarbetet bör ingå i 
sektorernas verksamhetsplaner.     

Även områdena demografi, demokrati och kommunal ekonomi har försämrats. 
Demokrati och kommunal ekonomi är områden som vi jobbar intensivt med att 
förbättra medan demografi är något vi arbetar långsiktigt med att förändra. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-03-17 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-20 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef, 2021-03-09  
Bäst att leva – arbetsmarknad   
Bäst att leva – fritid   
Bäst att leva – kultur   
Fokus poäng jämförelse Eksjö, Sävsjö, Vetlanda 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 124 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 
2021-2022 - förändring 
Dnr KLK 2020/241 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Gymnasium inte startar El- och energiprogrammet, inriktning dator- 
och kommunikationsteknik läsåret 2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasium ser vikande ansökningssiffror till El- och energi-programmet 
inriktning dator- och kommunikationsteknik läsåret 2021/2022. I skrivande stund 
finns det inte underlag att starta El- och energiprogrammet hösten 2021 och de få 
elever som sökt måste beredas möjlighet till omval i justeringsperioden. 

Följande program för gymnasieskola och gymnasiesärskola erbjuds läsåret 
2021/2022: 

Yrkesprogram 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Högskoleförberedande program 
Ekonomiprogrammet  
Estetiska programmet 
Humanistiska programmet  
Naturvetenskapsprogrammet  
Samhällsvetenskapsprogrammet  
Teknikprogrammet 
Introduktionsprogrammet 
 
Gymnasiesärskola 
Programmet för administration, handel och varuhantering 
Programmet för fordonsvård och godshantering  
Programmet för hotell, restaurang och bageri 
Individuella program 
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Beslutsunderlag  
Beslut från Barn- och utbildningssektorn 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2021-03-04. 
     

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn  
Gymnasiechef 
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Ks § 125 Barn- och ungdomsråd - valärende 
Dnr KLK 2021/32 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens beslutade 2021-02-23 § 74 att en politiker från respektive 
nämnds presidium och en från kommunstyrelsens presidium ska väljas på dagens 
sammanträde. Under dagens sammanträde diskuteras rådets politiska 
sammansättning. 
 
Eksjö kommun har under flera år haft en väl fungerande barn- och 
ungdomspolitisk arbetsgrupp. Tidigare fanns ett barn- och ungdomspolitiskt 
program där uppdraget för den Barn- och ungdomspolitisk arbetsgruppen fanns 
beskrivet. I och med att Kommunprogrammet 2020-2023 ersatte tidigare program 
uppstod behovet av en ny uppdragsbeskrivning.  

Uppdraget motsvarar det uppdrag som andra råd (funktionshinderråd, 
pensionärsråd, brukarråd) har i kommunen. Därför är förslaget att byta namn från 
barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen till barn- och ungdomsrådet. 

Förslaget har tagits fram utifrån det tidigare barn- och ungdomspolitiskt 
programmet. Kommunstyrelsens presidie och barn- och ungdomspolitiska 
arbetsgruppen har varit delaktiga i arbetet.  

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S), med bifall 
från Ulf Björlingson (M) att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-05-04. 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning Barn- och ungdomsråd  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 126 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Kulturskola - blåsorkester 
Dnr KLK 2020/261 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Kulturskola öppnar för orkester och ensembleundervisning i 
utomhusmiljö.  

att publika uppträdande är fortsatt inställda tillsvidare, samt 

att beslutet gäller från och med 2021-04-12 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning  
I ett brev från Eksjö Kulturskolas Blåsorketerförening önskar man att 
kulturskolans blåsorkester ska ges tillåtelse att öva utomhus i slutet av april och 
terminen ut. De yngre ungdomarna behöver träna på att marschera och de erfarna 
kan spela samtidigt. Utomhus finns goda möjligheter att hålla avstånd. 
Kulturskolans blåsorkester är en viktig del av musikverksamheten i Eksjö 
kommun och en sporre för många musikskoleelever. I början av hösten 2020 var 
verksamheten igång men under större delen av det senaste året har orkestern inte 
fått öva. Orkestern består av ungdomar mellan 13–19 år och varje år introduceras 
nya musiker och de som tar gymnasieexamen slutar.  
 
Nu finns en oroande tendens att musikelever slutar i förtid eftersom de inte får 
uppleva det positiva stödet och inspirationen med att spela i ett sammanhang. 
Orkesterns medlemmar har minskat i antal betydligt. Det kommer ta tid att vända 
detta. För att inte tappa fler medlemmar är det viktigt att orkestern innan 
sommaren kan träffas och öva marschträning utomhus och spela i begränsad 
omfattning. Övning utomhus kan ske på ett smittsäkert sätt och Sveriges regering 
och myndigheter ger stöd åt att ungdomar kan delta i kultur/musikverksamhet 
som bedrivs smittsäkert och helst utomhus.  

Kulturskolan delar denna uppfattning och vill därför möjliggöra för våra elever att 
kunna musicera tillsammans i utomhusmiljö. Kulturskolan kommer att följa 
Folkhälsomyndigetens generella rekommendationer.  

Generella rekommendationer enligt Folkhälsomyndigheten till dig som 
spelar i orkester 

 Spela helst utomhus. 

 Delta endast om du är helt symtomfri. 
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 Använd rymliga lokaler med god ventilation om ni vistas inomhus. 

 Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser. För barn 0–6 år 
kan det vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. 
Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna ska hålla 
avstånd på minst 2 m till andra. 

 Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket. 

 Undvik att samlas många samtidigt. Gruppen/orkestern kan med fördel 
delas in i mindre grupper och träna vid olika tillfällen. 

 Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra, detta gäller 
särskilt blåsinstrument. Det är klokt att tvätta eller sprita händerna före 
och efter musicerandet och att regelbundet rengöra handtag, tangenter 
mm. 

Generella rekommendationer enligt Folkhälsomyndigheten till 
verksamhetsansvariga 

 Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. 
Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt. 

 Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolornas 
musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga minst 2 
meters avstånd mellan varandra. För barn 0-6 år kan det vara svårt att 
hålla avstånd till varandra men man bör försöka så gott det går. 

 Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter. 

 Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en 
ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas. 

 Dela med fördel in orkestern i mindre grupper som spelar vid olika 
tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt. 

 Tillhandahåll individuella noter, instrument och annat material. Detta 
gäller särskilt blåsinstrument. Det är klokt att tvätta eller sprita händerna 
före och efter musicerandet och att regelbundet rengöra handtag, 
tangenter mm. 

 Se till att mikrofonerna står på avstånd från deltagarna. 

 Minska tiden som gruppen eller orkestern spelar tillsammans. 

 I pauser och andra sociala sammanhang (t.ex. kaffestunder) gäller samma 
regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzèn, kulturchef 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Kulturchef 
Kulturskolan
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Ks § 127 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

Ärendebeskrivning  
Med anledning av den rekommendation som regeringen gav den 18 december 
2020, om att all icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och 
kommuner omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari 2021, stängdes 
Eksjö kommuns Kontaktcenter för fysiska besök den 22 december 2020. Beslutet 
om att hålla stängt för fysiska besök har därefter förlängts vid tre tillfällen. 

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

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

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringssyrkande 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 2021-03-09 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef
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Ks § 128 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har nu aviserat att kommunala kultur och sportanläggningar inte 
längre behöver vara stängda. Mot bakgrund av den informationen ser samtliga 
kommuner i länet över vilka verksamheter och på vilket sätt det är möjligt att 
öppna upp för att bedriva verksamhet på ett smittsäkert sätt. I dessa bedömningar 
sker en samverkan mellan länets kommuner och regionens smittskydd. Beslut 
fattas av respektive kommun baserat på den regionala samverkan samt de lokala 
förutsättningarna. Även om vi nu planerar för att öppna upp för större tillgång så 
är det övergripande målet fortsatt att minska smittspridning. 

Socialdepartementet meddelar 2021-03-04: 
Dels kommer det nu att ställas krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som 
nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Bland annat ska 
antalet besökare i en djurpark eller på ett museum begränsas på ett sätt som är 
säkert ur smittskyddssynpunkt, och åtgärder ska vidtas för att trängsel inte ska 
uppstå. Detta är verksamheter som tidigare inte var reglerade i 
begränsningsförordningen, men många av dem har hållit stängt på grund av 
uppmaningen från regeringen. 

Dessa verksamheter är platser där många för varandra okända människor kan 
komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför 
viktigt att det även ställs krav på att dessa verksamheter vidtar 
smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven 
på smittskyddsåtgärder. Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.                           

Kulturchef sammankallade till ett möte 2021-03-09 med de kulturchefer som har 
ansvar för muséer och konsthallar. Med på mötet var även Jönköpings 
länsmuseum och Gränna museum. Det som framkom på mötet gällande 
öppnande av verksamheterna var att det ser olika ut för de olika kommunerna 
beroende på smittspridningen. En kommun startar upp med viss försiktighet 
under vecka 11, en annan under vecka 13 och övriga planerar att öppna efter påsk, 
så även Jönköpings länsmuseum. Vidare har kultur- och fritidschefer på ett möte 
2021-03-08 kommit överens om en om möjligt gemensam hållning gällande 
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verksamheter inom kultur- och fritidssektorn som har varit och är starkt 
påverkade av den pågående pandemin och gällande restriktioner. Långa perioder 
av utebliven tillgång till arenor för fritid och kultur får negativa konsekvenser för 
folkhälsan.  

Efter rekommendation från Staben 2021-03-10 där Micael Carlsson och Magnus 
Thulin hänvisar till att FHM presenterat olika tänkbara scenarios för den 
kommande utvecklingen av pandemin och att bägge scenariona pekar på en tydlig 
ökning av smittan i samhället med början i mitten-slutet på mars och framåt. 
Smittskyddsläkaren uttrycker oro och menar att läget framåt är mycket 
svårbedömt.  

Eksjö museum och Tourist Center flyttar därför fram datum med förslag till 
beslut om uppstart 2021-04-19, då vi borde ha en lägesbild om hur 
smittspridningen ser ut.  

För övrigt har Eksjö museum och Tourist Center tagit fram en plan för att kunna 
öppna upp på ett smittsäkert sätt.  

  

 Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska 
besök med maximalt antal fyra (4) besökare i butiken. 

  Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska 
besök med maximalt antal tio (10) besökare i de övriga 
utställningslokalerna.  

 Utanför ytterdörren, på trappan placeras en vippskylt med 
information att ta en bricka och maximalt antal besökare fjorton 
(14) personer. På vippskylten finns det 14 brickor. Brickan 
återlämnas efter besöket i receptionen för att spritas innan den 
åter hängs upp. Information finns också att om brickorna är slut 
får besökaren vänta utanför museet med avstånd till övriga 
besökare. 

 Innanför entrédörren: Skylt sätts upp med - Håll avstånd och 
maximalt antal fyra (4) personer i butiken. Personalen 
säkerställer att endast fyra (4) personer uppehåller sig i 
butiksområdet.  

 På varje våningsplan: Skylt håll avstånd! 
 Inga program eller visningar i lokalerna genomförs, endast 

öppet för ströbesökare. Eventuella program genomförs istället 
digitalt, till exempel, digissage (via filmat material) där 
konstnären presenterar sin utställning. 

 Coronastädning, alla kontaktytor våttorkas varje dag vid flera 
tillfällen (utställningar och trapphus sker måndag-fredag, entrén 
tisdag-söndag). 

 Handsprit finns vid disken samt på varje våningsplan. 
 Plexiglasskiva finns framför disken. 
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 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för 
personal. 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén, kulturschef 2021-03-10  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 129 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – konferensverksamhet på Olsbergs 
Arena 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 §254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena. Vid kommunstyrelsen sammanträde 
2021-02-23 beslutades att återremittera fritidsavdelningens framställan om att få 
öppna viss konferensverksamhet på Olsbergs arena.  

Fritidsavdelningen får fortfarande förfrågningar från både kommunala och 
externa aktörer om möjligheten att boka in sammankomster i stora 
konferensrummet i Olsbergs arena. Detta skulle i dessa fall omfatta en mindre 
grupp, max åtta personer, som har behov av ett fysiskt möte. Konferensrummets 
digitala utrustning möjliggör även att en mindre arbetsgrupp tillsammans kan delta 
i till exempel ett teamsmöte.  

Vid digitala träffar med regionens fritidschefer framkommer att flera kommuner 
planerar för att inom kort successivt öppna sina olika anläggningar. Några 
kommuner har redan öppnat till viss del. 

Följande föreslås: 

 Olsbergs arena öppnar sin konferensverksamhet för mindre 
grupper under förutsättning att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följs.  

Beslutet gäller från och med 2021-04-01. 
 
Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2+21-03-17 
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef 2021-03-10 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 § 84 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 130 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - dagverksamhet 
Dnr KLK 2020/130 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen i Eksjö återremitterade ärendet till socialberedningen 2021-02-
23 för ny beredning i mars med anledning av folkhälsomyndighetens avisering av 
eventuella striktare restriktioner. 

Eksjö kommun har dagverksamhet Talgoxen, som riktar sig till personer med en 
demensdiagnos. Verksamheten är lokaliserad på Mariebergs särskilda boende.  
Biståndets syfte är att ge avlastning för anhöriga som vårdar sin närstående i 
hemmet, eller för att bryta isoleringen för de personer som lever ensamma. Det är 
i dag 16 personer med biståndsbeslut som besöker Talgoxen 2 dagar i veckan. Det 
är som mest 7 personer per dag på verksamheten. 

Dagverksamheterna på Elvings och Bobinen vänder sig till dem som behöver 
bryta isoleringen och för avlastning till anhöriga. Bobinen är öppet 1 dag per 
vecka och det är 4 personer som har biståndsbeslut för social dagverksamhet. På 
Elvings är det 6 personer som har biståndsbeslut. Elvings är öppet 2 dagar per 
vecka.   

De personer som besöker dagverksamheterna tillhör riskgrupper och i dessa 
grupper har vaccination mot covid-19 avslutats. Det innebär att risken att bli 
allvarligt sjuk av covid-19 bedöms vara liten.  

 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-03-08. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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Ks § 131 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Cafe i12 
Dnr KLK 2020/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Den planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin 
till 2021-05-01. Beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av 
socialberedningen utifrån förändrade rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten. 

Den dagliga verksamheten har hela tiden varit öppen, och påverkas inte av detta 
beslut.   

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 20201-03-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef 2021-03-08. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef
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Ks § 132 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Retro secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-23 att återremittera ärendet med anledning 
av folkhälsomyndighetens avisering av eventuella striktare restriktioner.  

Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Den 
planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin till 
2021-05-01. 

Retro-butiken har tagit fram en handlingsplan hur butiken ska anpassas till 
pandemilagen. Bland annat finns plexiglas vid kassan och personalen har visir. Det 
finns möjlighet att ta emot 55 besökare samtidigt, men man väljer att släppa in 
max 20 åt gången. Det finns handsprit utsatt och golvmarkeringar med 2 meters 
avstånd på flera ställen i butiken. Korgar tvättas varje dag och spritas av innan ny 
kund får en korg. Det kommer också att finnas skyltning utanför butiken med 
information till kunder.  

Beslutet kan komma att omprövas av socialberedningen utifrån nya 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 
 
Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-03-08. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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Ks § 133 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Öppen förskola 
Dnr KLK 2020/265 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationella allmänna råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten förlängs stängningen av ordinarie verksamhet i öppen 
förskola på Eksjö Familjecentral till och med 2021-05-07. Vissa riktade aktiviteter 
kommer att genomföras enligt plan.  

Åtgärden minskar risken för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt 
skapar bättre förutsättningar för vårdnadshavare att besöka barnhälsovården för 
nödvändiga hälsobesök med sina barn. 
 
Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-05-09. Ny beredning av 
ärendet sker under april för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-05-04.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 
mot Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-03-10 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
Skolchef 
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Ks § 134 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Växelvis distansundervisning i 
gymnasieskolan 
Dnr KLK 2020/266 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att gymnasieskolan fortsätter med växelvis distansundervisning för årskurs 1, 2 
och 3 från och med 2 april 2021, samt 

att åtgärden gäller till och med 7 maj 2021.  

Ärendebeskrivning  
Utbildningsministern Anna Ekström meddelade 21 januari att beslut om 
distansundervisning för gymnasiet förlängs till och med 1 april men med 
justeringen att närundervisning får ske i kombination med fjärr-och 
distansundervisning. Regeringen understryker vikten av att det är aktuella 
regionala förutsättningar som ska avgöra hur växelvis distans- och 
närundervisning planeras.  

Smittspridningen är fortsatt en utmaning för samhället och gymnasieskolan har 
inte kunnat återgå till närundervisning i den utsträckning som utbildnings-
ministerns beslut och inriktning var i januari. Eksjö gymnasium har en 
kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten i länet och distansundervisningens 
upplägg och takten i återgång mot närundervisning är baserad på deras åsikter och 
rekommendationer. 

Med anledning av regeringens beslut, regionala förutsättningar samt allmänna råd 
och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten föreslås att undervisningen i gymnasie-
skolan fortsätter att förläggas som växelvis distans för elever i årskurs 1-3. 
Målsättningen är att efter påsklovet ha två årskurser i närundervisning under en 
vecka kombinerat med en veckas fjärr-och distansundervisning. Detta innebär att 
ungefär två tredjedelar av skolans elever har närundervisning varje vecka. Utifrån 
samråd med regionens smittskyddsenhet kan justeringar av det växelvisa upplägget 
komma att ske så fort möjlighet ges under perioden. 

Åtgärden är till för att skapa bättre förutsättningar att hålla avstånd i skolans 
lokaler, samt för att avlasta måltidsverksamhet och kollektivtrafik. 

Regeringen har beslutat om en justering i förordning (2020:115) som innebär att 
en huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från 
skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och 
förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler. 
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Denna ändring möjliggör för Eksjö gymnasium att övergå till utökad 
närundervisning i kombination med distansundervisning. Distansundervisningen 
kommer i huvudsak bestå av fjärrundervisning det vill säga att undervisningen är 
skild i rum men inte i tid.  

Växelvis distansundervisning pågår under perioden 2 april 2021 till och med 7 maj 
2021.  

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningen s beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Tomas Eliasson, 
gymnasiechef, 2021-03-14 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
Skolchef 
Gymnasiechef
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Ks § 135 Sjöängen - upprensning samt 
uppsättning av informationsskyltar, 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/229 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-04-22. 
 
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande: Vid regementet I12/Fo 
17 fanns ett handövningsfält i Sjöängen vid Hunsnäsens strand. Området har 
använts och används fortfarande som en evenemangsplats för konserter och 
Ryttarspelet. Området är bevuxet med lövträd, bland annat ekar. Nu håller 
Sjöängen på att växa igen och borde rensas upp från buskar och sly. Även de 
gamla stigarna och de små öppna platserna borde rensas upp. I området finns 
några hundlatriner, vilket är bra. Kanske kunde det sättas upp några fler och även 
kompletteras med papperskorgar på lämpliga ställen anser förslagsställaren.  
Förslagsställaren framför vidare att i Sjöängen har tiotusentals soldater övat och 
tränat på idrottsplatsen, lärt sig simma i kallbadhuset, dansat på dansbanan, skjutit 
sina första skott på korthållsbanan med mera. Förslagsställaren föreslår att när 
området har rensats upp, att nästa projekt startas upp, nämligen att i samverkan 
med I 12:s kamratförening sätta upp passande informationsskyltar på några av de 
nämnda platserna.  
 
Av samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse framgår bland annat följande. 
Under 2021 planeras åtgärder för röjning av sly och avverkning av riskträd i stora 
delar av Sjöängen i enlighet med medborgarförslaget. När det gäller röjning av sly 
är det viktigt att röjningsintervallerna inte drar ut på tiden så att slyet blir för 
grovt. Blir det för grov kan det inte ligga kvar och förmultna naturligt utan måste 
dras ut och åtgärden blir mer tidskrävande och kostsam. I detta fall kommer vissa 
ytor att rensas från sly efter röjning genomförts.  
 
Tyvärr tenderar röjningsintervallerna totalt att ökar vilket gör det särskilt viktigt att 
prioritera insatserna till de viktigaste områdena i kommunen. 
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Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att Sjöängen är ett område av flera i 
kommunen som bör ha hög prioritet. 
 
Behovet av papperskorgar och hundlatriner ses över löpande. 
Samhällsbyggnadssektorn inhämtar uppgifter från Eksjö Energi AB och 
synpunkter från allmänheten för att lokalisera områden med störst behov av 
papperskorgar och hundlatriner. I området finns hundlatriner och soptunnor 
utspridda och i nuläget syns inga tendenser att området skulle vara i behov av fler. 
 
Samhällsbyggnadssektorn ser positivt på att samordna information till en 
kommande informationsskylt i Sjöängen. Samtal har förts med företrädare för 
I12:s kamratförening som är positiva till att bidra med intressant information om 
hur området har använts historiskt. Samordning och uppsättning av skylt kan ske 
när information finns framtagen under 2021 eller 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadssektorn beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
Medborgarförslag från Kenneth Jägsander, 2020-09-25  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 136 Parkeringsdäck på Tullgatan - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/230 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-04-22. 
 
Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande: 
Under lång tid har det saknats parkeringsplatser och garage i centrala Eksjö. Fler 
planerade bostäder i centrum kommer ytterligare att öka behovet av dessa platser. 
Med det planerade boendet på nuvarande Coops parkeringsplats, kommer 
behovet att öka. Att bo i centrala Eksjö och hitta en säker nattparkering eller 
garage kräver sin man eller kvinna, menar förslagsställaren. För cirka 10 år sedan 
lämnade förslagsställaren ett förslag om att bygga ett parkeringsdäck på Tullgatan 
på nuvarande parkeringsplatsen mitt emot hotellannexet. Förslagsställaren 
bifogade då en skiss gjord av vår lokale konstnär Kyösti Turtiainen. 
Förslagsställaren tänker sig en byggnad som är lägre än hotellannexet, det vill säga 
två våningar ovan jord, samt ett plan under markplan med garageplatser för de 
centralt boende. Närheten till resecentrum ser förslagsställaren som mycket 
positiv. Vidare påtalar förslagsställaren att ungefär samtidigt som han lämnade in 
sitt förslag om parkeringsdäck för 10 år sedan, föreslog han även en bilfri Södra 
Storgatan under lördagar i juni, juli och augusti. Nu verkar vi snart vara där. Det 
finns säkert många argument mot detta förslag, exempelvis att parkeringsavgifter 
måste införas på alla våra nuvarande gratis parkeringsplatser (kommunens 
planarkitekt) eller att infarten från öster försvåras. Förslagsställaren vill att ett 
parkeringsdäck byggs på Tullgatan. 
 
Då medborgarförslaget innehåller flera påståenden och delförslag inleder ett 
förtydligande om vad utredningen tittat på. 

1. Nuvarande parkeringssituation i Eksjö stad. 
2. Planerna vid Coop. 
3. Förslag om parkeringdäck vid Tullgatan enligt förslagsställarens 

beskrivning. 
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Nuvarande parkeringssituation i Eksjö stad: 
2018 genomförde konsultbolaget ÅF-Infrastructure en parkeringsutredning på 
uppdrag av samhällsbyggnadssektorn. Syftet med denna utredning var att 
utvärdera parkeringssituationen i centrala Eksjö, bedöma om kommunens 
parkeringsnorm stämmer överens med efterfrågan på parkering i tätorten, samt att 
undersöka förutsättningarna för att arbeta med en mer flexibel parkeringsnorm 
och parkeringsköp. Utöver detta pekades tre platser för möjlig framtida 
bostadsutveckling ut som studerades i detalj. 
 
Resultat från inventering av bilparkeringarnas beläggningsgrad i maj 2018 
redovisas nedan. Parkering för rörelsehindrade är inte medräknade. 

- Delområde norra centrum: Antal platser 591. Beläggningsgrad dag fredag, 
61 procent, natt fredag-lördag, 52 procent, dag lördag, 49 procent. 

- Delområde södra centrum: Antal platser 561. Beläggningsgrad dag fredag, 
63 procent, natt fredag-lördag, 64 procent, dag lördag 65 procent. 

- Delområde östra området: Antal platser 796. Beläggningsgrad dag fredag, 
51 procent, natt fredag-lördag 21 procent, dag lördag 16 procent. 

 
Totalt 1948 platser, där beläggningsgraden har ett snitt på 57 procent dag fredag, 
43 procent natt fredag-lördag och 40 procent dag lördag. 
 
I rapportens slutsats konstateras bland annat att det idag finns ett överskott på 
parkeringsplatser i Eksjö men att det samtidigt är hög belastning på vissa platser 
vilken går att styra om med exempelvis förändrade tidsregleringar främst ur ett 
handelsperspektiv. Sedan rapporten skrevs har vissa tidsregleringar ändrats och 
införandet av parkeringsskiva upplevs ha givit effekt på så sätt att efterlevnaden av 
tidsangivelserna blivit bättre. Detta finns dock ingen statistik på. 

Rapportens slutsatser ger dock ingen effekt på den upplevda tillgången på 
parkering eller den enskilda personens förväntningar på närhet mellan målpunkt 
och parkeringsplats. Eksjö kommun tar ofta emot synpunkter från olika aktörer 
om behovet av fler centrala parkeringsplatser men kan efter mätningar och 
beräkningar inte komma till en slutsats som innebär att ett behov finns i nuläget.  

Utifrån medborgarförslagets frågeställning ska sägas att boendeparkering och 
privata garageanläggningar inte medräknats. Dock har större parkeringsanläggning 
som inte är kommunens som exempelvis Coop, ICA och Willys parkering 
medräknats. 

Sammantaget vill samhällsbyggnadssektorn inte hålla med om att det saknas 
parkeringsplatser dock är frågan om platser i garage eller parkeringshus obesvarad. 
Den typen av platser kan innebära högre värden för den enskildes känsla av 
trygghet och säkerhet än vad en allmän parkering på gatan kan erbjuda. 
Sedan en kort tid tillbaka har fastigheten där Coop ligger bytt ägare. Den nya 
ägaren har enligt uppgift inte samma ambitioner som den tidigare och 
samhällsbyggnadssektorn kan i dagsläget inte svara för när eller om det blir några 
förändringar på det området. Fastighetsägaren har mandat att hantera ytan utefter 
sina önskemål vad avser parkering och parkeringsreglering.  
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Utifrån den tidigare dialogen framgick tydligt vilka krav som kommunen ställer på 
skapande av parkeringsplatser både för nya bostäder och befintlig handelslokal.  

För att öppna upp diskussionen om lokalisering av ett parkeringsdäck eller 
parkeringshus i Eksjö kommun utgår första delen av resonemanget utan 
ekonomiska aspekter. 
 
Lokalisering av en mer effektiv parkeringsanläggning som exempelvis ett 
parkeringsdäck bör ske i direkt anslutning till stadens centrala delar. Positiva 
samverkanseffekter kan fås om det ligger i anslutning till butiker, shoppingstråk, 
hotell, resecentrum eller koncentrerade bostadsstrukturer. Utifrån dessa 
parametrar anser samhällsbyggnadssektorn att förslagsställaren har pekat på en bra 
plats i staden.  
 
Befintlig parkeringsplats rymmer cirka 60 parkeringsplatser och är cirka 1900 
kvadratmeter. Byggs ett parkeringsdäck eller parkeringshus tillkommer yta för 
väggar, ramper, hissar och trappor och ytan per plan minskar något. Generöst 
räknat kan ytan inrymma cirka 55 platser per plan och med ett garageplan och två 
övriga plan inryms cirka 165 platser det vill säga ett nettotillskott på cirka 105 
platser. Ytan har en optimal bredd för ett traditionellt parkeringsupplägg som 
kräver 34 meter och ytan är idag 35 meter. Längden spelar mindre roll. Utifrån 
jämförelser med parkeringsdäck i Nässjö och Jönköping är ytan i minsta laget men 
fullt möjlig.  
 
På den specifika platsen behöver hänsyn tas till bostäder i direkt anslutning samt 
kulturmiljöaspekter. I detta sammanhang har det inte bedömts relevant att utreda 
dessa förutsättningar. Sammantaget bedöms platsen vara möjlig att utreda vidare 
utifrån ett scenario där mer yteffektiv parkering är nödvändig att skapa. 
 
Slutligen till ett resonemang om ekonomisk genomförbarhet. Den första frågan 
som måste ställas är vem som är användaren? Ska det vara allmän parkering eller 
privat boendeparkering? Det kan vara en kombination som inte alls är ovanlig. 
Om vi förutsätter att det byggs ett parkeringsdäck i kommunal regi för allmän 
parkering ställs ytterligare frågor. Vad kostar det och vem ska betala? 
 
I ett likvärdigt fall som utreddes i Västerås 2017 där tre platser var aktuella gjordes 
kostnadsuppskattningar mellan 16-19 mnkr förutsatt enklaste metod och 
utförande. I andra beräkningar nämns schablonvärden hämtade från likvärdiga 
utredningar från Malmö stad och Växjö som i vår egen parkeringsutredning där 
kostnad per bilplats i parkeringshus bedöms till 175-200 tkr per plats vilket i detta 
fall skulle innebära en uppskattad kostnad mellan 28-33 mnkr. Var sanningen 
ligger i just detta fall skulle behöva utredas närmre.  

Som jämförelse är det nyttigt att redovisa schablonkostnaden för markparkering 
som ligger mellan 20-25 tkr. Alltså cirka en tiondel av anläggningskostnaden för 
parkeringshus.  

För att en investering ska vara genomförbara behöver den vara nyttig utifrån att 
den fyller ett angeläget allmänt behov eller att den kan skapa långsiktig avkastning. 
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Utifrån ovan beskrivna parkeringssituation i Eksjö stad kan samhällsbyggnads-
sektorn inte hävda att ett parkeringsdäck skulle fylla ett angeläget behov i nuläget. 
Möjligheterna för ett parkeringshus eller garage att skapa långsiktig avkastning 
eller åtminstone bli kostnadsneutral på sikt är i nuläget inte heller rimligt att påstå.  

För att en investering för ett parkeringsdäck ska vara gångbar på sikt anser 
samhällsbyggnadssektorn att stadens parkeringar behöver beläggas med avgifter i 
någon form som ett första steg. Om avgift enbart ska gälla i ett parkeringsdäck 
utifrån en användning med allmän parkering är bedömningen att det skulle gapa 
tomt.  

Tittar vi istället på ett scenario där parkeringsdäcket används för boendeparkering 
kan andra aspekter tala för att betalningsviljan ökar då det kan tillgängliggöras en 
trygg och säker plats i centralt läge. Frågan är då snarare om det är en kommun 
eller den privata marknaden som ska tillhandahålla möjligheter för enskilda behov 
och önskemål. 

Samhällsbyggnadssektorn skulle vilja vända på resonemanget och ställa frågan vad 
gör vi för att behovet av parkeringsplatser ska minska eller i alla fall inte öka? 

Det finns mycket forskning inom området som visar att det är betydligt mer 
kostnadseffektivt att titta på alternativa lösningar som istället minskar behovet av 
ytkrävande parkeringar i staden. För boendemiljön kan dessa lösningar också vara 
ett lyft då mer yta kan lämnas till trivsamma gröna innegårdar istället för 
parkeringsplatser. 

Exempel på alternativa åtgärder: 

 Medlemskap i bilpool som en del av hyran  
 Kortare avstånd till cykelparkering och kollektivtrafik än bilparkeringar  
 Nyttja gemensamhetsanläggningar för parkering  
 Inomhusparkering för cyklar med automatisk dörröppnare  
 Prova på-busskort  
 Cykelpool med lådcyklar, cykelkärror med mera  
 Rum eller särskilda postfack för hemleveranser  
 Helt hyres- eller avgiftsseparerad kostnad för hyra av bilparkeringsplats 

Samhällsbyggnadssektorn vill slutligen betona att avsikten med Eksjö kommuns 
samhällsplanering inte är att bli Västerås, Eskilstuna, Växjö eller Malmö utan ett 
ännu bättre Eksjö kommun. Eksjö stad har sina förutsättningar och kultur som 
ska tas hänsyn till men samtidigt behövs fler nya lösningar för att ta sig an 
samhällsutvecklingen.  
 
Samhällsbyggnadssektorn gör sammantaget bedömningen att behovet av fler 
parkeringsplatser i centrum är för lågt för att förorda byggande av parkeringsdäck 
och att andra lösningar för att främja cykling, gående och kollektivtrafik bör 
prioriteras före anläggande av parkeringsplatser så länge nyttjandegraden på 
befintliga parkeringsplatser inte är högre. Även förändringar av 
parkeringsregleringen kan vara vägar för att styra användningen av olika 

82



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-03-30

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

parkeringsområden på ett önskvärt sätt. Ett riktvärde som Region Skåne tagit 
fram är att en beläggningsgrad på 85-90 procent är eftersträvansvärd. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadssektorn beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 2021-03-10 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-03 
Medborgarförslag från Tony Jansson, 2020-09-28 
Parkeringsutredning med bilaga, 2018-06-07  
Rapport parkeringsutredning 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 137 Parkeringsräcken på 
Storegårdsparkeringen - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/243 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag följande: 
Parkeringen vid Storegårdsområdet (öster om Prästängsskolan) används för 
parkering av personbilar, kollektivtrafik med mera. Parkeringsplatserna är målade 
med vita linjer. Det finns även en källsorteringsstation på området. Då parkerings-
platsen inte används till vad den egentligen är till för, förekommer det att en del 
använder området för fordonsaktiviteter av andra slag. Det märks bland annat av 
de spår som finns inom området. För att till viss del begränsa oönskade aktiviteter 
med fordon bör parkeringsräcken sättas upp, eventuellt kompletterade med 
upphöjda refuger som markerar in- och utfarterna från respektive 
parkeringsområde. Man bör även överväga att anlägga lämpliga upphöjda 
"refuger" som markerar in- och utfarter från respektive parkeringsområde, och 
anlägga lämpliga hastighetsbegränsande hinder längs "bussgatan" inom 
parkeringsområdet. 
 
Samhällsbyggnadssektorn har efter upprepade inkommande synpunkter i linje 
med medborgarförslaget på eget initiativ påbörjat en utredning för att ta fram 
förslag på trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder på och i 
anslutning till parkeringen. Syftet med åtgärden är, utöver att åstadkomma en mer 
trafiksäker miljö, att minska bullerstörningar och öka attraktiviteten och 
tryggheten i området. Synpunkter har inkommit från närboende, campingen och 
besökande till området.  
 
På den västra sidan av Olsbergsarena finns idag en form av avgränsande 
betongräcke. Skulle den typen av avgränsning användas för att dela upp 
parkeringsområdet för att minska utrymmet för buskörning kostar dessa sektioner 
ungefär 1 000 kr per meter. För att avdela samtliga parkeringsskepp krävs cirka 
140 meter. Det är dock inte nödvändigt att använda denna metod på hela 
parkeringen.  
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Samhällsbyggnadssektorn tittar även på vilka effekter åtgärden får på 
driftkostnaderna då fler avgränsande föremål påverkar exempelvis sopning och 
snöröjning med olika utformningsalternativ. 
 
Sammantaget delar samhällsbyggnadssektorn förslagsställarens synpunkter och 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  
 
En åtgärd bedöms kunna genomföras under 2021 och finansieras inom ramen för 
nuvarande investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadssektorn beslut 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Medborgarförslag från Tapio Olavi Sulasalmi 2020-10-16  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren
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Ks § 138 Skidlekplats vid ishallen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/302 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till tillväxt- och utvecklingsberedningen med återredovisning till kommunstyrelsen 
senast 2021-06-01. 

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

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

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

Storegårdshallen renoverades 2019 och ett helt nytt is-aggregat installerades. I 
samband med detta byggdes även en smältgrop inne i hallen. Detta innebär att allt 
is-skrap inte längre körs ut utan smälter inne i hallen. Ingen port finns för att köra 
ut snö på baksidan. Förutom detta innebär det en stor säkerhetsrisk att köra 
ismaskinen utomhus.  

Fritidsavdelningen kan eventuellt bistå med is/snö vid något enstaka event men i 
så fall krävs en lastmaskin för förflyttning av snön.  
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Beslutsunderlag  
Beslut från tillväxt- och utvecklingssektorn 2021-03-17 
Medborgarförslag 2020-11-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef, 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige
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Ks § 139 Förbättra cykelupplevelsen i Eksjö 
kommun - motion 
Dnr KLK 2020/245 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-01 att remittera rubricerad motion till  
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 2021-
04-22.  

Miljöpartiet de gröna framför genom Lea Petersson (MP) följande i motionen: 
För att nå de globala och lokala miljö- och hållbarhetsmålen måste bilberoendet 
minska och andra transportmedel prioriteras. Att cykla är ett trafiksäkert val, inte 
minst utanför skolor och förskolor. Att göra det enklare för våra kommun-
invånare att välja cykel framför andra transportmedel har många fördelar, såväl för 
individen som för samhället. Att välja cykel ger bättre ekonomi, förbättrad hälsa, 
minskad stress och mer attraktiv stadsmiljö. Motionären anser att Eksjö kommun 
har gjort en hel del för att göra det enklare att cykla. Kommunen har relativt bra 
cykelvägar och en bra cykelplan, men dessa kan förbättras. Cyklister vill precis 
som bilister komma fram fort. Ju fler hinder som kan ta bort längs vägen ju bättre 
cykelupplevelse. Det kan handla om att ge cykeln förkörsrätt i vissa korsningar, ta 
bort höga kanter och ersätta med skyddande stolpar med mera. Ett annat sätt att 
förenkla för cyklister kan vara att inrätta cykelkök med behjälplig personal eller 
cykelservicestationer på centrala platser i kommunen, till exempel på torgen i 
Mariannelund och Eksjö, eller vid Resecentrum i Eksjö. Många olika modeller på 
cykelservicestationer finns, från en enklare cykelpump till att också kunna hänga 
upp sin cykel och utföra enklare reparationer, eller fylla på vattenflaskan.  
 
Miljöpartiet föreslår:  

 att undersöka möjligheten att ta bort olika hinder för att skapa säkrare och 
snabbare cykelstråk i kommunen  

 att undersöka möjligheten att inrätta cykelkök eller cykelservicestationer 
på lämpliga platser i kommunen. 

Motionären sätter fingret på flera viktiga aspekter för att göra cykeln till ett både 
attraktivare och enklare val i vardagen. Åtgärderna som föreslås finns till stor del 
upptagna i Eksjö kommuns gång- och cykelstrategi och tillhörande handlingsplan 
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men kan i vissa avseenden förstärkas och förtydligas i kommande revideringar.  
Under 2021 kommer följande åtgärder att genomföras i linje med gällande 
handlingsplan och motionens intentioner: 

1. En servicestation för enklare reparationer för cyklar med tillhörande 
cykelpump placeras vid cykelparkeringen mittemot Stationshuset bredvid 
Järnvägsparken i Eksjö. 

2. Nya väderskyddande cykelställ byggs vid Eksjö station.  
3. Del av Surbrunnsgatans bredd tas till förmån för ny cykelväg som i första 

hand ökar trafiksäkerheten mellan Tuvehagen och Grevhagsskolan men 
även bidrar till bättre anslutningar mot anslutande cykelvägar mot östra 
industriområdet och arbetsplatserna där. 

4. Del av Husargatans bredd tas till förmån för ny cykelväg som knyter ihop 
befintligt cykelvägnät på Ydrevägen med det på Stockholmsvägen. 

5. Anslutningsväg mellan befintlig cykelväg och busshållplats utmed i väg 40 
i Hult förbättras. 

Ovanstående åtgärder finansieras via befintlig investeringsram och beviljade 
statliga medel. Utöver ovanstående görs löpande förbättringar av tillgängligheten 
för cykel i samband med övriga gatuprojekt och renoveringar. Det kan handla om 
försänkningar av kantsten, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbättrad 
belysning i korsningspunkter med mera. 

Eksjö kommun har under flera år genomfört åtgärder och förbättringar för ökad 
cykling. Utvecklingen i form av fysiska åtgärder är givetvis begränsad till de 
förutsättningar som råder främst ekonomiskt. För att ta större steg framöver krävs 
dock en tydligare dialog om utrymmet på stadens gator. Huvuddelen av våra 
gators utrymme är avsatt för bilen. Ofta med breda körfält och parkering på minst 
en sida. Utrymmet i staden ökar inte med våra ökade behov utan måste prioriteras 
om för att cykeln ska få ett större utrymme att bli det logiska och tidsmässigt mest 
effektiva valet. Om Eksjö kommun lyckas få fler att välja att gå eller cykla minskar 
även behovet av att etablera fler parkeringsplatser och de miljömässiga vinsterna 
ökar. Med hänvisning till ovanstående föreslår samhällsbyggnadssektorn att 
motionen kan anses besvarad men att mer behöver göras för att åstadkomma 
motionens övergripande syfte att förbättra cykelupplevelsen i Eksjö kommun. Det 
fortsatta arbetet sker företrädelsevis utifrån intentionerna i den antagna gång- och 
cykelstrategin och tillhörande handlingsplan som bör revideras under 2022. 
Tempot för den fortsatta utvecklingen hänvisas till kommunens övergripande 
processer kring planering och budgetarbete. 
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Beslutsunderlag  
Beslut samhällsbyggnadsberedningen 2021-03-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-03-09 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 
Motion från Lea Petersson, Miljöpartiet 2020-10-21  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionären
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Ks § 140 Informationstavla - medborgarförslag -
fördelning 
Dnr KLK 2021/26 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadssektorn med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Jan Engdahl framför i medborgarförslag 2021-01-25 följande;  

Sätt upp en informationstavla vid Munka Kvarn i Kvarnarp.  

Byggnader runt Kvarnarps gård har ett historiskt värde för Eksjö kommun från 
1500-talet och längre tillbaka. Läs PM Kulturmiljö diarienummer 2016-00548, 
Trädgårdsstaden Jordgubbsfältet.  

Det bör även sättas upp information på varje byggnad av dem som finns kvar 
idag. Rensa också upp och markera platsen för den gamla ladugården. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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Ks § 141 Skyddsnät mot Eksjöån - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/15 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Siv Blom framför i medborgarförslag 2021-01-15 följande;  

Många barn i varierande åldrar använder vintertid pulkabacken vid Vattentornet 
både dagtid och kvällstid i mörker. Höga hastigheter uppstår. Backen avslutas vid 
åkanten. 

Flertal barn försöker välta ur sina pulkor på gångbanan för att stoppa upp 
hastigheten innan ån. 

Förslag; Förhindra olyckor! Skapa säker pulkaåkning! 

1) Skyddsnät vintertid som fångar upp skenande pulkabarn nere vid ån. 

2) Bildäck eller annan stötdämpning som skydd kring hårda trädstammar, brunnar 
vintertid. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Medborgarförslag från Siv Blom 2021-01-15 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 142 Lennart Grandelius väg - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/27 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Jan Engdahl framför i medborgarförslag 2021-01-25 följande;  

Uppkalla en väg efter Lennart Grandelius! 

Lennart Grandelius har satt starka avtryck i att bevara Eksjö trästads historia och 
bevarande för framtiden. Lennart Grandelius var med och startade Qvarnarps 
Byggnadsvård. Han upptäckte glasplåtar på en vind i centrum från äldre fotograf, 
en upptäckt som hade kunnat försvinna i en brand. Listan över Lennart 
Grandelius gärningar är lång.  

När det nu byggs så mycket runt Kvarnarp, vore det inte lämpligt att Lennart 
Grandelius får en väg uppkallad efter sig? 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 143 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/36 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Magnus Berglund framför i medborgarförslag 2021-02-02 följande;  

I (del-)området norra Tuvehagen här definierat som adresserna Oxtorgsgatan  
14-22, Bergsgatan och Österåsgatan bor 154 personer. Många av dessa skulle vara 
betjänta av en genare gång- och cykelväg till bland annat målpunkterna 
Friskis&Svettis, Jysk, Stationen, Lidl, ICA, Prästängsskolan, Prästängshallen, 
Storegårdshallen, Olsbergs Arena och Eksjö Camping. I omvänd riktning skulle 
boende i centrala Eksjö få en genare väg till Eksjöhus och Eksjö Industri. 

Förslagsställaren tänker sig en gångbro liknande den som finns i Vimmerby 
mellan ICA Supermarket och Stadshuset över järnvägen. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Medborgarförslag från Magnus Berglund 2021-02-02 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 144 Stötta det lokala näringslivet och visa 
extra uppskattning till vår personal - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/59 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-02-22 följande;  

Den nu rådande pandemin har skapat en tuff situation på flera håll i vårt samhälle, 
bland annat för det lokala näringslivet (där vi nu ser att butiker tyvärr stänger igen) 
samt även för vår personal inom kommunal verksamhet.  

I samband med julen 2020 kunde kommunen, av uppenbara anledningar, inte 
bjuda in sina anställda till det årliga julbordet utan gav då istället en julgåva till 
varje anställd i form av ett presentkort a 250 kronor. Presentkortet kunde den 
anställde använda hos lokala butiker och restauranger, aktörer som erbjuder 
fritidsaktiviteter med flera. Det som nått undertecknad är att presentkortet varit 
väldigt uppskattat både bland personalen och det lokala näringslivet.  

Pandemins stora påverkan på samhället fortsätter och ser ut att göra så under 
åtminstone hela det första halvåret 2021. I den situation som nu råder måste vi 
som förtroendevalda kommunpolitiker ställa oss frågan hur vi kan stötta 
samhället. I princip alla våra kommunala verksamheter är på något vis påverkade 
av pandemin, naturligtvis i olika utsträckning men det gör också att vi bör ställa 
oss frågan hur vi kan visa vår personal lite extra uppskattning under denna tuffa 
period.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att den uppskattade 
metoden med presentkort återanvänds till en extra insats under år 2021. Detta är 
inte tänkt att påverka julbord eller eventuell julgåva under år 2021 utan ska ses just 
som en extra gåva av engångskaraktär under innevarande år, för att visa de 
anställda extra uppskattning och för att stötta det lokala näringslivet där 
presentkortet förhoppningsvis innebär en ökad konsumtion och på så vis en ökad 
intäkt. Förhoppningsvis kan dessa 150 kronor betyda att intäkten för näringslivet 
ökar med mer än så vid de enskilda köptillfällena. 
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Förslaget bygger på ett nytt presentkort med värdet 150 kronor, vilket ger en 
uppskattad totalkostnad för kommunen inklusive kringkostnader på cirka 310 000 
kronor. 

Kostnaden kan finansieras genom kommunstyrelsens medel för utförutsett för att 
på så vis inte påverka den ordinarie verksamheten ekonomiskt.  

Presentkortet är inte tänkt att delas ut förrän den senare delen av det första 
halvåret men motionen lämnas in redan nu så att frågan hinner beredas. 
Undertecknad ställer också en förhoppning till fullmäktiges presidium om att 
förslaget på återrapportering till fullmäktige sätts till en tid kortare än de normala 
sex månaderna för att för vårt näringsliv och vår personal visa vikten av att frågan 
bereds och beslutas om i närtid. 

Sebastian Hörlin yrkar  

att Eksjö kommun, under maj månad, ger varje anställd en vår-eller sommargåva 
omfattande ett presentkort a 150 kronor. 

att formen för presentkortet i övrigt ska vara liknande det som gällde vid julgåvan, 
men ge möjligheten till fler aktörer att ansluta sig till detsamma. 

 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Ledningsutskottet 
Kansliavdelningen
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Ks § 145 Ändrat förfallodatum för Eksjö kommuns 
barnomsorg - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/62 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till barn- och utbildningsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Stig Axelsson och Vänsterpartiet genom Johan 
Ragnarsson, framför i motion 2021-02-23 följande.  

Förfallodatum för fakturor till Eksjö kommuns barnomsorg är den 25:e alternativt 
den 26:e varje månad. Två stora arbetsgivare, Eksjö kommun själva, liksom 
Region Jönköpings län, har den 27:e som löneutbetalningsdag. Förutom dessa 
finns det även andra arbetsgivare som har denna löneutbetalningsdag, exempelvis 
närliggande kommuner. Denna ologiska hantering avseende förfallodatum å ena 
sidan och löneutbetalning å den andra innebär att ett stort antal familjer alltid 
släpar med sin inbetalning minst två bankdagar, ofta fler. 
 
För en familj är det av stor betydelse att vilja göra rätt. Att varje månad veta att 
man betalar in ”för sent” är tärande på självbild och självkänsla och skapar onödig 
oro. Vi vet dessutom att det finns vårdnadshavare som varit i kontakt med 
kommunen och reagerat på att det är så här. 
 
Att flytta förfallodatum till den 30:e (28:e i februari) innebär teoretiskt sett en 
ränteförlust under en månad. Då det i praktiken är så att det stora flertalet betalar 
den 27:e eller 28.e varje månad, är den förlusten troligen av marginell betydelse. 
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun menar att värdet av 
känslan av att kunna göra rätt för sig och att känslan av minskad oro hos 
barnfamiljerna i kommunen vida överstiger det värde den eventuella 
ränteförlusten skulle innebära. Det skulle också innebära att kommunen för 
medborgarna framstår som en organiserad helhet där den ena handen vet vad den 
andra gör. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Eksjö kommun yrkar därför  

att förfallodatum avseende Eksjö kommuns barnomsorg flyttas till den 30:e varje 
månad (28:e i februari). 
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När motionen bereds bör förvaltningen också samtidigt se över ifall det finns 
andra typer av avgifter från kommunen med samma ologiska förfallodatum i 
förhållande till löneutbetalningsdagar. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Motion från Stig Axelsson (S) och Johan Ragnarsson (V) 2021-02-23 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen
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Ks § 146 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
SOC Samverkansprotokoll  2021-01-19 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-02-11 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-03-18 
BUS Samverkansprotokoll grundskola 2021-02-11 
BUS Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-02-04 
BUS Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-03-10 
TUS Samverkansprotokoll 2021-02-18 
Brev till Sveriges kommuner Mars 21 
Problemen i elsystemet är ingen överraskning 
Vindkraftens brister alltmer uppenbara 
PM säkerhetsskyddschef 2120-03-26 
Instruktion o delegation säkerhetsskydd 2120-03-26
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Ks § 147 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-03-18 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 7 stycken 
delegationsbeslut gjorda utav förhandlingsansvarig, HR-chef, tillförordnad HR-
chef samt upphandlare. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare till 
gymnasiets elevhem för perioden 2020-12-01—2024-11-30. 

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för skrivare till 
Solgårdens kök för perioden 2021-01-01—2024-12-31.  

 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 
till Komomsorgen för perioden 2021-03-01—2025-02-28. 

 Avstängning enligt AB § 10 
 Leasingavtal samt service- och underhållsavtal har tecknats för kopiator 

till Grevhagsskolan för perioden 2021-03-01—2025-02-28 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Anställning tillsvidare och tidsbegränsad anställning 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-03-18 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 148 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2021-03-17 
BUB protokoll 2021-03-17 
SocN protokoll 2021-03-17 
SocB protokoll 2021-03-17 
SbB-protokoll 2021-03-17 
SbN-protokoll 2021-03-17 
Tub protokoll 2021-03-17 
 

----- 
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Ks § 149 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi ELIT AB Protokoll 2021-02-11 
Eksjö Energi AB Protokoll 2021-02-11 
Eksjö Elnät AB Protokoll 2021-02-11 
Eksjö Kommunfastigheter protokoll 2021-02-15 
Eksjöbostäder protokoll 2021-02-15 

 

-----
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Ks § 150 Extra kommunstyrelsesammanträde 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har ett extra sammanträde 2021-04-13 kl. 16:00 

-----
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