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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-31

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-18:30, mötet är digitalt med anledning av covid-19                                

och sänds från kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C) 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) § 257-279, 281-293, 297-316 
Ulf Björlingson (M) § 258-316 
Ingegerd Axell (S) § 
Bo Ljung (KD) 
Lennart Gustavsson (S) 
Christer Ljung (L) 
Maria Havskog (C) § 258-316 
Birgitta Johanson (S) 
Rozita Hedqvist (S) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande för Elisabeth Werner (SD) 

Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande för Stellan Johnsson (C) 
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande för Ulf Björlingson (M) § 257 
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande för Markus Kyllenbeck (M) § 281, 295-296 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande för Ingegerd Axell (S) § 267-269, 272-275, 
279, 285-289, 291, 312-316 
 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Johan Ragnarsson (V) 257-266, 270-271,276-278, 280-284, 290, 292-311 
Marie-Louise Gunnarsson (M)  
Annelie Sjöberg (M) § 257-266, 274, 276-278, 280-284, 290 
 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 260-261 
Carina Andersson, funktionschef individ- och funktionshinderomsorgen (IFO) § 258 
Åsa Löfqvist, verksamhetsutvecklare individ- och funktionshinderomsorgen (IFO) § 258  
Jill Ekdahl, enhetschef för hälsa, integration och arbete (HIA) § 258 
Anna Estevik, förste socialsekreterare ekonomiskt bistånd § 258 
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 259, 263-264 
Eddie Andersson, funktionschef § 265 
Patrik Hedström, socialchef § 265-266 
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn § 274, 284 
Malin Claesson, HR-chef § 276-278 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 280-283, 292-299 
Felix Mårtensson, planarkitekt § 282 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 270-271 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-08-31 
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Övriga  
  
Utses att justera Lennart Gustavsson  
 
Justeringens plats      Paragrafer 257-316 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lennart Gustavsson  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-08-31 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Stadshuset 

2021-09-09 Datum då anslag 2021-09-10-01
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-08-31 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 257 Godkännande av föredragningslistan   

§ 258 Utredningsuppdrag sociala sektorn - redovisning 2021/212  

§ 259 Åtgärdsplaner barn- och utbildningssektorn - redovisning 2021/218  

§ 260 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - förvaltningen 2021/29  

§ 261 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - förvaltningen 2021/29  

§ 262 Direktupphandling 2021 - kvartalsredovisning två - Förvaltningen 2021/142  

§ 263 Redovisning och plan för tilläggsbudget - barn- och 
utbildningssektorn 

2020/285  

§ 264 Statsbidrag "Skolmiljarden" redovisning- barn- och 
utbildningssektorn 

2021/200  

§ 265 Plan för äldreomsorg i budgetbalans 2021-2022 2020/285  

§ 266 Möjlighet till ekonomiskt stöd på grund av covid-19 2021/183  

§ 267 Tertialrapport 2021 - Höglandsförbundet 2021/172  

§ 268 Förbundsordning - Höglandets Ekonomiservicekontor - revidering 2021/171  

§ 269 Höglandets Samordningsförbund - äskande av medel 2022 2021/191  

§ 270 Miljöpolicy 2021/109  

§ 271 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 2021/95  

§ 272 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för 
Jönköpingslän - remiss 

2020/325  

§ 273 Eksjö kommuns riktlinjer mot våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck 

2021/201  

§ 274 Vux i12 och Campus i12 - organisation 2020/210  

§ 275 Underhåll väg Skedhult Ga:1 till Skedhults gård - rutiner och 
utbildning 

2021/144  

§ 276 Antalet anställda och sjukfrånvaro - förvaltningen 2021/30  

§ 277 Antalet anställda och sjukfrånvaro - information 2021/30  

§ 278 Pension - erbjudande alternativ KAP-KL 2020/125  
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Kommunstyrelsen  2021-08-31 
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§ 279 Eksjö International Tattoo 2022 2021/199  

§ 280 Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vatten och avlopp i Havraviken 

2021/207  

§ 281 Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vatten och avlopp i Sjövik 

2021/208  

§ 282 Lekplatsutredning 2021/209  

§ 283 Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen och 
strålskyddsförordningen 

2021/210  

§ 284 Smart Specialiseringsstrategi i Region Jönköpings län - Remiss 2021/202  

§ 285 Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster - remiss 

2021/159  

§ 286 Kyckling från Kronfågel 2021/190  

§ 287 Sammanträdesplan 2022 2021/203  

§ 288 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Kulturskola 2020/261  

§ 289 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Fritidsgård 
Spelverket 

2020/260  

§ 290 Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete 2021/38  

§ 291 Projekt socialt stöd - information 2021/211  

§ 292 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - medborgarförslag 2021/55  

§ 293 Väg 892 - medborgarförslag 2021/48  

§ 294 Trafiksäkerheten Mariannelund - medborgarförslag 2021/57  

§ 295 Rensopning av cykelväg - medborgarförslag 2021/46  

§ 296 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta medborgarförslag 2021/45  

§ 297 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken och Hotellträdgården - 
medborgarförslag 

2021/47  

§ 298 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - medborgarförslag 2021/36  

§ 299 Döp gata eller res staty efter Börje Stigwall - medborgarförslag 2021/61  

§ 300 Bygg en Pumptrack vid aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/123  

§ 301 Översyn av parkering på Stocksnäsvägen - medborgarförslag - 
fördelning 

2021/139  

§ 302 Dedikerad öppen container för plastavfall på återvinningscentral -
medborgarförslag - fördelning 

2021/110  
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  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-08-31 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 303 Utvärdering av beslut tagna under pandemin för kommunens 
verksamheter och dess invånare - motion - fördelning 

2021/162  

§ 304 Nifsarpsskolan - motion - fördelning 2021/163  

§ 305 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion - fördelning 2021/166  

§ 306 Uppsättning av askkoppar utmed Södra och Norra Storgatan - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/103  

§ 307 Säkrare motionsspår - medborgarförslag - fördelning 2021/113  

§ 308 Utomhusgym vid Brännemon - medborgarförslag - fördelning 2021/169  

§ 309 Lokalproducerat kött till skolor och äldreomsorg - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/170  

§ 310 Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen  Grenadjärgatan 
med flera - motion - fördelning 

2021/178  

§ 311 Motorburen ungdom - motion - fördelning 2021/160  

§ 312 Verkställighet medborgarförslag och motioner 2021 2021/196  

§ 313 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation 2021/35  

§ 314 Anmälningsärenden   

§ 315 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 316 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-31

 
  

Ks § 257 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Åtgärdsplaner barn- och utbildningssektorn - redovisning
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 258 Utredningsuppdrag sociala sektorn- 
redovisning 
Dnr KLK 2021/212 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Carina Andersson, funktionschef individ- och funktionshinderomsorgen (IFO),  
Åsa Löfqvist, verksamhetsutvecklare individ- och funktionshinderomsorgen (IFO),   
Jill Ekdahl, enhetschef för hälsa, integration och arbete (HIA), samt  
Anna Estevik, förste socialsekreterare ekonomiskt bistånd, redovisar under dagens 
sammanträde följande utredningsuppdrag: 

- Nuvarande arbete med socialt stöd med nuläge, demografi, planerade åtgärder  
  och ekonomisk redovisning, 
 
- Handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom socialt stöd,  
 
- Behovet inom LSS fram till 2026 samt handlingsplan för att möte behovet. 
 

Beslutsunderlag  
Presentation Ekonomiskt bistånd o AME 
Presentation Handlingsplan minska placeringar- förebyggande arbete 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 259 Åtgärdsplaner barn- och 
utbildningssektorn - redovisning 
Dnr KLK 2021/218 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I samband med redovisning av Tertialrapport per 2021-04-30 § 213, beslutade 
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade 
åtgärdsplaner samt dess uppföljning, för de verksamheter inom Barn- och 
utbildningssektorn som avviker negativt mer än 3 procent, samt uppföljningen av 
beslut tagna i verksamheten för att minska underskottet för verksamheter med 
avvikelsen på 1-3 procent. 

Skolchef B-O Söderberg redovisar muntligt under dagens sammanträde de 
uppdrag som kommunstyrelsen beslutat ska redovisas. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 260 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.  

Ärendebeskrivning  
Efter årets fem första månader prognostiseras årets resultat bli positivt, 39,9 mnkr 
(motsvarar 3,3 procent av skatter och bidrag). Det är 8,5 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 31,4 mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag).  

Sektorerna har till och med maj förbrukat 457,3 mnkr (40,7 procent) av 
budgetanslaget på 1 123,2 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 18,8 mnkr. Tidigare prognoser under året har visat på större 
underskott för sektorerna men från majuppföljningen innebär den beslutade 
tilläggsbudgeten att sektorerna har 7,8 mnkr mer i budget. 

Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr efter maj. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  

Revisionen redovisar ingen avvikande prognos men poängterar en osäkerhet i 
prognosen i och med uppstart av revisionskontor från september. 

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr (1,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr (0,5 
procent av budgeten). Flera delar av verksamheten prognostiserar positiva 
avvikelser och mät- samt plan- och byggverksamheten prognostiserar negativa 
avvikelser. Jämfört med prognosen i april har sektorn tillförts 0,1 mnkr i 
tilläggsbudget. 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 7,5 mnkr (-1,6 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med aprilprognosen är det en förbättring med 1,1 mnkr, 
samtidigt som tilläggsbudget tillförts med 3,9 mnkr. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 15,9 mnkr (-3,4 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 4,5 mnkr. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Jämfört med prognosen i april har sektorn tillförts 3,8 mnkr. 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 positiv avvikelse på 0,7 mnkr 
(+1,0 procent av budgeten), en förbättring med 0,9 mnkr från föregående månad. 
Sektorn har utifrån tidigare negativa prognoser utarbetat en åtgärdsplan i samband 
med tertialrapporten. 

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

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

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  

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

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

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

fastighetsavgift 

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

Investeringar 

66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med maj har 16,5 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 58,6 mnkr, vilket är 8,0 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 

Med den kunskap som finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets 
resultat positivt på grund av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tilläggsbudgeten som kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-22 §68 i har 
minskat underskottet för sektorerna och också minskat överskottet för statsbidrag 
jämfört med tidigare prognoser under året. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-05-30  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-06-16 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 261 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.  

Ärendebeskrivning  
Efter första halvåret prognostiseras årets resultat bli positivt, 35,8 mnkr 
(motsvarar 3,0 procent av skatter och bidrag). Det är 4,4 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 31,4 mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag).  

Sektorerna har under första halvåret förbrukat 564,6 mnkr (50,3 procent) av 
budgetanslaget på 1 123,2 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 22,9 mnkr. Jämfört med majprognosen är det en försämring 
med 4,1 mnkr. 

Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr efter juni. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  

Revisionen redovisar ingen avvikande prognos men poängterar en osäkerhet i 
prognosen i och med uppstart av revisionskontor från september. 

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr (1,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. 

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

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 7,2 mnkr (-1,6 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med majprognosen är det en förbättring med 0,3 mnkr. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 19,8 mnkr (-4,3 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 3,9 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade för externa 
placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar samt 
ekonomiskt bistånd samt hälso- och sjukvård.  
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Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr 
(+0,6 procent av budgeten), vilket är 0,3 mnkr lägre än föregående månad.  

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

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

Prognosen för pensioner är negativ, 4,1 mnkr. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  

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

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

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

fastighetsavgift 

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

Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med juni har 17,0 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 59,4 mnkr, vilket är 7,2 mnkr lägre än budget.  
 
Sammanfattande kommentar 
Med den kunskap som finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets 
resultat positivt på grund av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-05-30  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-06-16 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 262 Direktupphandling 2021 - 
kvartalsredovisning två - förvaltningen 
Dnr KLK 2021/142 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

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

Respektive beredning och ledningsutskott har behandlat redovisningen för andra 
kvartalet. Redovisningarna kompletteras till kommunstyrelsen med en 
sammanställning totalt för kommunen.  

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

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

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

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 2; sammanställning över samtliga 
sektorers köp upp till 615 312 kronor. 
 

 26 direktupphandlingar har genomförts för ett sammanlagt belopp av 1 
988 221 kronor. 
 

 10 av direktupphandlingarna var konkurrensutsatta och dokumenterade, 
totalt belopp 780 059 kronor. 
 

 13 av direktupphandlingarna var enbart dokumenterade, totalt belopp 
887 658 kronor. 
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 3 av direktupphandlingarna var varken konkurrensutsatta eller 
dokumenterade, totalt belopp 320 504 kronor  

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift helt saknas för 3 
direktupphandlingar till ett värde av 320 504 kronor.  

Respektive sektor återkopplar till berörda verksamheter där direktupphandlingen 
saknar dokumentation och konkurrensutsättning, för att på så vis uppnå 
förbättrad följsamhet. 

Upphandlingsenheten granskar inkomna dokumentationer kontinuerligt och 
återkopplar till verksamheterna när så behövs för att uppnå förbättrad följsamhet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Socialberedningens beslut 2021-08-18 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-08-18 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-08-18 
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare, ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 263 Redovisning och plan för tilläggsbudget 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisad plan. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 68, att till barn- och utbildnings-
sektorns ram för grundskolan, tillföra 3,9 mnkr för hantering av ökade kostnader 
samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten. 

Efter dialog med barn- och utbildningsberedningen valde sektorn att fördela ut  
2 200 tkr till högstadieskolorna, 1 625 tkr till F-6 skolor, fördelat enligt 
socioekonomi, samt 75 tkr för central satsning på matematik. 
 
Anledningen till att högstadiet fick en stor andel av tilläggsbudgeten, var för att 
skapa bättre förutsättningar för att fler elever ska nå högre måluppfyllelse och 
minska risken för utbildningstapp på grund av pandemin. Sektorn valde att 
fördela enligt socioekonomi till F-6 skolorna eftersom det bidrar till en mer 
likvärdig skola för alla elever.  

I de flesta budgetsammanhang ses förskoleklass, fritidshem och grundskola som 
en helhet, eftersom samma rektor ansvarar för alla tre verksamheterna. Ett år kan 
det på en skola exempelvis behöva läggas extra resurser på grundskola, ett annat 
år på förskoleklass. Därför ser sektorn förskoleklass, fritidshem och grundskola 
som en helhet.  

Vid föregående budgetuppföljning, 2021-04-30 var prognosen:  
Förskoleklass: +0,6 mnkr 
Fritidshem: +0,6 mnkr 
Grundskola: -1,8 mnkr 
Verksamheterna tillsammans: -0,7 mnkr 

Vid budgetuppföljning, 2021-05-31 var prognosen:  
Förskoleklass: +0,6 mnkr 
Fritidshem: +1,0 mnkr 
Grundskola: -0,8 mnkr 
Verksamheterna tillsammans: +0,7 mnkr 

I prognosen för grundskola ingår 400 tkr i personalkostnader avseende inlånad 
personal från tillväxt- och utvecklingssektorn, med anledning av pandemin.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plan för budget i balans för grundskolan 

 Sektorn har under året inte tillsatt vikarier fullt ut vid all sjukfrånvaro.  
 Personalbemanningen minskas på vissa enheter som inte har en budget i 

balans. Det finns med i grundskolans prognos.  
 I grundskolans prognos ingår minskade intäkter från Migrationsverket om 

0,8 mnkr. Behoven är fortsatt stora och kostnaderna är svåra att minska i 
samma takt som intäkterna minskar.  

Åtgärdsplaner fortsätter att användas för att säkerställa att åtgärder genomförs för 
en budget i balans. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Sektorsekonom 
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Ks § 264 Statsbidrag "Skolmiljarden" redovisning- 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/200 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det statliga stödet till skolväsendet förstärktes med 1 miljard kronor under 2021. 
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

Skolverket har fått i uppdrag att fördela och betala ut skolmiljarden till alla 
kommuner under 2021. Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet 
folkbokförda barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Utifrån denna 
beräkningsgrund erhåller Eksjö kommun 1 686 862 kronor.  

Kommunen bestämmer själv utifrån sina behov, hur medlen ska fördelas. 
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av sina resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag.  

Barn- och utbildningssektorn i Eksjö kommun har beslutat att fördela det 
tilldelade beloppet med 590 kronor per folkbokförd elev, vilket innebär att samma 
peng per elev ges från förskoleklass till gymnasium.  

Ett brev har gått ut till alla fristående skolor att de kan ta del av sina pengar, 590 
kronor per elev. Pengarna betalas ut under våren 2021 och beräknas på elevantalet 
vårterminen 2021. Det är de fristående skolorna som själva som fakturerar 
beloppet.  

För grundskolan har 200 tkr avsatts för extra stöd under lovskolan, samt för 
utbetalning till de fristående skolorna. Efter att dessa medel avsatts centralt har 
övriga medel fördelats ut till alla F-9 skolor efter elevantal vårterminen 2021, på 
respektive skola. Varje skola har själva bestämt hur de vill använda sina medel.  

Vissa skolor har börjat använda sin del, medan andra kommer att använda den 
under hösten. Exempelvis har gymnasiet under våren haft en elevcoach anställd 
och vissa skolor kommer att köpa in extra läromedel till hösten, som de annars de 
inte hade haft budgetmedel till. Vissa skolor kommer göra resursförstärkningar 
under hösten. 
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För att kunna följa upp ”skolmiljarden” har en ident per skola skapats. En 
gemensam aktivitet ska användas till allt som rör ”skolmiljarden”. På så sätt kan 
sektorn följa upp vad respektive skola har använt sina medel till.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-06-10. 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
      

Utdrag:  
Skolchef 
Sektorsekonom 
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Ks § 265 Plan för äldreomsorg i budgetbalans 
2021–2022 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslag till fördelning av statsbidrag för att säkerställa god vård och 
omsorg av äldre personer 2021-2022. 

Ärendebeskrivning  
Budget i balans 

Tertialrapport 2021-04-30 påvisar att äldreomsorgen prognostiserar en budget i 
balans, exklusive statsbidrag på 8,4 mnkr. 

 

Det prognostiserade överskottet som finns inom särskilt boende, är kopplat till att 
verksamheten fått ersättning för merkostnader relaterade till covid-19 för 
december 2020. Projektet äldreomsorgslyftet ger verksamheten möjlighet att 
betala ut en heltidslön till medarbetare som studerar till undersköterska på 50 
procent av sin arbetstid. Som en följd av ett flertal lediga boendeplatser har inte 
verksamheten behövt täcka upp för den personal som studerat. Man har heller 
inte behövt tillsätta lika mycket timvikarier, vilket medfört minskade 
personalkostnader.  

Det prognostiserade underskottet inom ordinärt boende beror framförallt på att 
verksamheten prognostiserar ett intäktsbortfall, jämfört med budget. 
Verksamheten arbetar aktivt för att ställa om personalstyrkan utefter efterfrågan 
av hemtjänst. Inom hemtjänsten finns också ett antal medarbetare som studerar 
under äldreomsorgslyftet, och som därför inte heller ersätts fullt ut. 

Det prognostiserade underskottet inom hälso- och sjukvården härleds till 
kostnader för hyrsjuksköterskor som verksamheten hyrde in under januari-
februari 2021.  

  

Tertialrapport Äldreomsorgen, mnkr Budget Prognos Avvikelse
Äldreomsorg särskilt boende 112,6 110,4 2,1
Äldreomsorg ordinärt boende 88,2 88,9 -0,8
Kosten 5,8 5,8 0,0
Bemanningsenheten 5,1 5,1 0,0
Hälso-och sjukvård 33,5 34,3 -0,8
Summa 245,1 244,6 0,5
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Statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer 
Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att fördela ett statsbidrag till landets 
kommuner, i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Medlen får användas utifrån lokala behov för att möjliggöra förbättringar och 
utveckla verksamheten, vilket förväntas ha en positiv effekt på livskvalitén för de 
äldre. Statsbidraget anses vara av ett permanent slag. Eksjö kommun har fått 
statsbidrag om 8,4 miljoner kronor. 

Enhetschef hemtjänsten 
Inom hemtjänsten arbetar idag fyra enhetschefer (tre i Eksjö tätort och en i 
öster) med ett ansvar om 190 medarbetare, vilket innebär omkring 50 medarbetare 
per chef. Från och med 2021 har verksamheten inte längre finansiering för en av 
enhetscheferna, då denna tidigare finansierats av ett statsbidrag som inte längre 
finns. Det innebär att tjänsten idag är ofinansierad och ligger utöver 
grundbemanningen. För att bibehålla nuvarande kvalitet och för att 
fördela enhetschefernas arbetsbelastning, föreslås att den fjärde enhetschefen 
inom hemtjänsten finansieras med hjälp av statsbidraget. En total summa om 
800 000 kr.  

Administratör hemtjänsten 
Inom hemtjänsten finns även behov av administrativt stöd på 1,0 tjänst. För att 
utföra sitt uppdrag ligger idag denna tjänst ofinansierad 
utöver grundbemanningen. Behovet av administrativ resurs kvarstår framgent. 
Utan detta stöd används enhetschefernas tid till administrativa 
arbetsuppgifter, och fokus flyttas då från att leda och utveckla verksamheten. För 
att bibehålla nuvarande kvalitet föreslås att 1,0 tjänst administratör inom 
hemtjänsten finansieras med hjälp av statsbidraget. En total summa om 500 000 
kronor. 

Planerare hemtjänsten 
Dessutom kvarstår behovet om 1,0 tjänster planerare inom hemtjänsten. Tjänsten 
är idag ofinansierad. Planerare inom hemtjänsten lägger det dagliga schemat för 
medarbetarna om vilka brukare de ska utföra insatser hos, och vid vilka angivna 
tider. Det kan ske stora och snabba förändringar i verksamheten som kräver att 
man planerar om schemat för bästa optimering av personalresurserna, vilket 
kräver att det finns tillräckliga resurser för att kunna planera det dagliga arbetet. 
För att kunna bibehålla den resursoptimering verksamheten har idag, är förslaget 
att 1,0 tjänst som planerare i hemtjänsten finansieras med hjälp av 
statsbidraget. En total summa om 500 000 kronor. 

Bemanning särskilt boende 
Bemanningen på särskilt boende är i behov av mer resurser för 
att tillgodose brukarnas behov och för att ge medarbetarna en bättre arbetsmiljö. I 
dagens budgetnivå är de ekonomiska marginalerna små, och 
bemanningen behöver på de flesta boendena vara på budgetnivå för att 
upprätthålla en acceptabel omvårdnadsnivå. Vid oförutsedda händelser som 
kräver extra bemanning, klarar inte verksamheten budgetram.  
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Det gör att enhetscheferna resten av året behöver hålla nere på 
bemanningsnivån för att komma i balans. För att minska verksamheternas 
sårbarhet och tillgodose brukarnas behov är förslaget att tillskjuta medel om 
3 300 000 kronor för bemanning till särskilt boende. 
 
Hemsjukvård 
2021 
Verksamheten har fördyrade kostnader för timvikarier, kopplat till många 
nyanställningar. Förslaget är att använda 600 000 kr för att kunna ha likvärdig 
bemanning under sommaren och under hösten, såsom verksamheten har haft 
under våren 2021.  

2022 
Verksamheten har under 2020 haft 6,0 tjänst undersköterska i sin verksamhet. 
Dessa tjänster tillsattes när verksamheten hade svårighet att rekrytera 
sjuksköterskor. Planen har varit att avsluta dessa tjänster när behovet av 
sjuksköterskor är uppfyllt.  

Verksamheten har flera anställda som har studerat eller studerar till 
specialistsjuksköterska, som är åter i tjänst under 2022. Det innebär att det inte 
längre finns budget för att bibehålla några undersköterskor. Under tiden som 
undersköterskorna varit anställda, har verksamheten fått erfara vikten av att ha 
både undersköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården. Rehabgruppen 
inom hemsjukvården har även 0,5 tjänst som är ofinansierad. Förslaget är att 
använda 1 800 000 kronor under 2022 och framåt för att finansiera 3 
undersköterskor, samt för att finansiera 0,5 tjänst arbetsterapeut.  

Oförutsedda kostnader inom äldreomsorgen 
Vidare finns ett behov av att använda medel för oförutsedda händelser inom 
äldreomsorgen, till exempel vid placeringar kopplade till äldreomsorgen eller för 
riktade insatser. I enstaka fall kan extra resurser krävas tillfälligt när brukare är 
orolig, för att skapa en hållbar situation utifrån brukarens bästa. Förslaget är att 
använda 900 000 kronor under 2021 och 850 000 kronor under 2022 till 
oförutsedda händelser inom vård och omsorg. 

Verksamhetsutvecklare 
Därtill finns ett behov av en verksamhetsutvecklare. Idag finns inte en väl 
utarbetad kvalitetsstruktur inom vård och omsorg, vilket föranleder att 
kvalitetsarbetet inte upprätthåller den kvalitet som ska tillhandahållas för att ha en 
jämlik omsorg, oavsett var man bor i kommunen. En struktur behöver byggas upp 
för att få en gemensam hållning och struktur för samtliga verksamheter, 
innebärande att alla verksamheter får ett kvalitativt stöd för en gemensam 
utveckling av vård och omsorg i Eksjö kommun. Det kommer i sin tur leda till att 
enhetschefer får stöd i sitt arbete när det finns aktuella rutiner och riktlinjer för 
vad och hur det kvalitativa arbetet ska följas upp. 

Vård och omsorg står inför mycket stora utmaningar i nuläget och flera år framåt, 
dels genom nära vård, digitalisering och kompetensförsörjning.  
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Men även med, eventuellt högre ställda krav genom en äldreomsorgslag och där 
det idag saknas ett gemensamt kvalitativt arbete. Därför är det viktigt att arbeta 
med och skapa strukturella kvalitativa styrdokument. Målsättningen blir att 
tillskapa långsiktiga förutsättningar för en god kvalitativ vård och omsorg. 
Förslaget är att använda 650 000 kronor till att finansiera en 
verksamhetsutvecklare. 

Vikarier/kompetenshöjande insatser kosten 
Verksamheten har under flera år haft en hög arbetsbelastning på ordinarie 
personal, då budgeten inte tillåtit vikarier. Ett tillskott av tillfälliga medel ger 
verksamheten möjlighet att ta in timvikarier samt erbjuda ordinarie personal 
kompetenshöjande insatser. Förslaget är att använda 550 000 kronor till kosten 
under 2021. 

Administratör Marieberg 
Som en följd av en stor chefsomsättning på Marieberg har verksamheten ett 
behov av en trygg punkt som sköter administrativa arbetsuppgifter till dess att 
verksamheten når en stabilitet. Administratören bidrar till trygghet och arbetar för 
att Marieberg ska ha möjlighet att erbjuda samma kvalitet som övriga särskilda 
boenden. Förslaget är att använda 200 000 kr för att kunna finansiera den 
administrativa tjänsten hela 2021. Därefter förväntas verksamheten vara mer stabil 
samt ha möjlighet att ta del av verksamhetsutvecklarens kompetens (enligt ovan 
redovisat förslag).  

Införande av Pulsen Combine 
Sektorn står inför ett införande av ett nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine. 
Införandet innebär inte bara att medarbetare ska lära sig ett nytt system, en ny 
avgiftsmodell för brukare ska också tas fram. Nya rutiner och riktlinjer ska 
implementeras. För att möjliggöra en god implementering utan att belasta 
verksamheterna, behöver medel tillskjutas. Förslaget är att använda 400 000 kr till 
hemtjänsten för att arbeta aktivt med systemet, för att inte belasta ordinarie 
personal under 2021. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse av Eddie Andersson, funktionschef vård & omsorg, Nelly 
Hugosson, sektorsekonom och Patrik Hedström, socialchef, sociala sektorn, 
2021-06-09  
      

Utdrag:  
Funktionschef Vård & omsorg 
Sektorekonom 
Socialchef 
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Ks § 266 Möjlighet till ekonomiskt stöd på grund 
av covid-19 
Dnr KLK 2021/183 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att uppta redovisat svar som sitt eget och avge detsamma till Vårdföretagarna. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har fått en skrivelse ifrån Vårdföretagarna (Möjligheter till 
ekonomiskt stöd för merkostnader på grund av covid-19).  

Under 2020 fanns riktade statsbidrag för att täcka merkostnader på grund av 
covid-19. De riktade statsbidragen som fanns 2020, finns inte 2021. 
Vårdföretagarna har därför skickat en skrivelse med frågeställning hur 
kommunerna ställer sig till att privata utförare inom äldreomsorgen kan få 
ersättning för merkostnader relaterade till covid-19 från kommunen under 2021.  

I skrivelsen hänvisar Vårdföretagarna även till statsbidraget för att säkerställa en 
god vård och omsorg av äldre personer. För Eksjö kommuns del motsvarar 
statsbidraget 8,4 mnkr. Enligt villkoren för statsbidraget får medel från 
statsbidraget användas för att bland annat förebygga smittspridning av covid-19. 
Dessutom framgår av villkoren att enskilda utförare kan få ta del av medlen om 
bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med 
privata aktörer.  

Eksjö kommun har sedan 2011 valfrihetssystem inom hemtjänsten, men inte 
inom särskilt boende. Eksjö kommun har inte avtal med någon privat utförare 
inom hemtjänst och har inte haft det de senaste åren. Frågeställningen om 
ersättning för merkostnader på grund av covid-19 till privata utförare är därför 
inte aktuell i dagsläget. Skulle det bli aktuellt med någon privat utförare inom 
äldreomsorgen, kommer frågan att aktualiseras på nytt. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Vårdföretagarna, 2021-06-14 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-08-12 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Vårdföretagarna
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Ks § 267 Tertialrapport 2021 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/172 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundet godkände 2021-05-28 Höglandsförbundets 
tertialrapport 2021 och har överlämnat den till medlemskommunerna för 
information. 
 
Tertialrapporten är den första rapporten för 2021 och omfattar perioden  
2021-01-01—2021-04-30 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns 
gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna 
budgeten för 2021. 
 
Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 procent av förbundets 
omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för perioden är 504 tkr. 
Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 284 procent för perioden. 
100 procent eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut 
finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker 
förbundets finansiella ställning. 
 
Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är inte framtagna vid tertialrapporten. Det finansiella målet om 
självfinansieringsgrad prognostiseras uppnås på trotts att målet gällande 1 procent 
i resultatnivå för löpande tre år inte prognostiseras uppnås fullt ut. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-18 
Direktionens beslut 2021-05-28 
Tertialrapport 2021 Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 268 Förbundsordning - Höglandets 
Ekonomiservicekontor - revidering 
Dnr KLK 2021/171 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderat förslag till förbundsordning för Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning  
I samband med att ekonomiservicekontor för medlemskommunerna och 
Höglandsförbundet inrättas i Höglandsförbundet från 1 december 2021 behöver 
förbundsordningen, som är förbundets styrande dokument, revideras för att 
inkludera den nya verksamheten. I den reviderade förbundsordningen har även 
uppdraget kring kompentens reglerats mot Höglandsförbundets tidigare uppdrag. 

Direktionen för Höglandsförbundet har 2021-05-28 § 21 behandlat förslag till 
revidering av förbundsordningen och skickat den för slutgiltigt fastställande i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Direktionens beslut 2021-05-28 
Förbundsordning för Höglandsförbundet 
      

Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 269 Höglandets Samordningsförbund - 
äskande av medel 2022 
Dnr KLK 2021/191 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade den 17 augusti § 112 att utöka budget inför 2022 med 
ytterligare 2325 kr, samt att ärendet ska anmälas till dagens sammanträde. 
 
Höglandets Samordningsförbund äskar av utökade medel inför 2022 från 
medlemskommunerna, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda kommun 
samt Region Jönköpings Län. 

Enligt den av medlemmarna godkända förbundsordningen ska medlemmarna 
lämna bidrag till Höglandets Samordningsförbund för att täcka förbundets 
kostnader.  Verksamheten ska, enligt lag*, finansieras till 50 procent av staten 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), 25 procent av Region Jönköpings 
län och 25 procent av kommunerna på Höglandet.   

Enligt information från Försäkringskassan finns möjlighet att förstärka budgeten 
inför 2022 under förutsättning att Region Jönköpings län och Höglandets sex 
kommuner bidrar med samma mängd medel. Enligt detta kan förbundets budget 
öka med 62 000 SEK. Förändringen i nivå/part ses i nedanstående tabell.   

Fördelning Bidrag 2021 Utökat bidrag 2022 Förändring 

FK/AF 3 996 000 4 027 000 31 000 

Region Jönköpings län 1 998 000 2 013 500 15 500 

Aneby kommun 119 880 120 810 930 

Eksjö kommun 299 700 302 025 2 325 

Nässjö kommun 559 440 563 780 4 340 

Sävsjö kommun 199 800 201 350 1 550 

Tranås kommun 339 660 342 295 2 635 

Vetlanda kommun 479 520 483 240 3 720 
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Summa 7 992 000 8 054 000 62 000 

 
 *Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-18 
Höglandets Samordningsförbund – äskande av medel 2022 
      

Utdrag:  
Höglandets Samordningsförbund
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Ks § 270 Miljöpolicy 
Dnr KLK 2021/109 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tilläggen avseende globalt mål 6, Rent vatten och sanitet för alla, 
samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt 

att ändra meningen på sidan 5 under rubriken Grönstruktur och 
ekosystemstjänster till ”Kommunen beaktar äganderätten till mark, skog och 
jord”. 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta Miljöpolicy enligt redovisat förslag.   
 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har en Energiplan och klimatstrategi från 2008 samt en Miljöplan 
från 2013. Dessa dokument innehåller en mängd information, allt från vision, mål, 
strategiskt viktiga områden, lägesrapport, till specifika åtgärder. För att få en 
tydligare styrning och handlingsplaner med tydligare koppling till verksamheten 
skapas nu istället en miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner.  

Miljöpolicyn har två huvudmål;  

 Minska klimatpåverkan  
 Öka biologisk mångfald  

Målen ska tydliggöra vad som behöver prioriteras för att bidra till att lösa de stora 
miljöutmaningarna. Det utesluter inte att kommunen även arbetar med andra 
miljömål.  

När miljöpolicyn antagits kommer kommunens förvaltning och bolag ta fram 
handlingsplaner med åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Åtgärderna i 
handlingsplaner tas fram utifrån Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Uppföljning av 
handlingsplanernas genomförandegrad ska årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. 

Redan i miljöplan från 2013 nämns att energiplan och klimatstrategi från 2008 
behöver revideras. En granskning av kommunens miljöarbete gjordes av 
revisionen 2017.  
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Bedömningen var att ”det saknas tillfredställande rutiner för att säkerställa att 
kommunens miljömål uppfylls”, ”kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt i 
samband med kommunens miljöarbete”, ”miljöplanen fungerar inte som ett 
styrdokument avseende miljöfrågor”.  

I kommunfullmäktiges uppföljning av miljöplanen 2019 bekräftades också att 
miljöplanen är i behov av revidering. ”Det saknas bland annat kopplingar till de 
globala målen, den lokala visionen och det lokala kommunprogrammet”. 

Förvaltningens förslag till Miljöpolicyn har varit ute på remiss till samtliga 
partigrupper och till koncernledningsgruppen. En digital medborgardialog om 
kommunens miljöarbete genomfördes under vecka 12 i samband med Earth 
Hour. 
 
Ledningsutskottet beslutade 2021-06-16 § 95 att till dagens sammanträde ta fram 
hur tillägg kan implementeras i förslaget avseende globalt mål 6, Rent vatten och 
sanitet för alla, samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt att  
uppdatera förslag till Miljöpolicy.  
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) och Bo Ljung (L) att ändra meningen på sidan 5 
under rubriken Grönstruktur och ekosystemstjänster till  
”Kommunen beaktar äganderätten till mark, skog och jord”. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-16 
Miljöpolicy från Ledningsutskottet 
Miljöpolicy med markerade ändringar 
Miljöplan för Eksjö kommun, 2013-11-28 
Energiplan och klimatstrategi för Eksjö kommun, 2008-03-27 
Globala målen, www.globalamalen.se 
Sveriges miljömål, www.sverigesmiljomal.se  
Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 2019:18  
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 271 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 
Dnr KLK 2021/95 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att den reviderade resepolicyn ersätter Riktlinjer för tjänsteresor och Riktlinjer för 
personbilar och körsätt vid tjänsteresor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad resepolicy. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 223 att återremittera ärendet Eksjö 
kommuns resepolicy, för att se över det som föreskrivs om huruvida möten ska 
genomföras digitalt eller fysiskt. Förslag på revidering i resepolicyn har tagits fram 
till dagens sammanträde. 
 
” Inför en resa – överväg alltid om det finns möjlighet till ett resfritt möte. Nyttan 
för organisation och verksamhet ska vara vägledande. Klimatpåverkan och 
kostnad i både tid och pengar blir lägre om vi väljer resfria möten”. 
 
När resepolicyn från 2015 skulle aktualitetsprövas, framkom behov av revidering. 
Den tidigare resepolicyn hade två bilagor; 
- Riktlinjer för tjänsteresor 
- Riktlinjer för personbilar och körsätt vid tjänsteresor  

Riktlinjerna har till stor del införlivats med policyn. En del av det som fanns med i 
riktlinjerna har bedömts som icke nödvändig information, alternativt att passa 
bättre i verksamhetsspecifika rutiner. Avsnittet om val av fordon har motiverats 
och förtydligats genom en fordonstrappa. Skrivningen om fossilfria bränslen ska 
motsvara liknande skrivning i miljöpolicy. Kansliavdelningen är ansvarig för 
uppföljning av policyn.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-16 
Eksjö kommuns resepolicy med förslag till ändring 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 272 Åtgärdsprogram minskad 
klimatpåverkan 2021–2025 för Jönköpings län - 
remiss 
Dnr KLK 2020/325 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta för kommunen redovisade åtgärder enligt reviderad version av 
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021–2025 Jönköpings län. Bilaga 1. 

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
I Eksjö kommun pågår nu ett arbete med att ta fram en ny Miljöpolicy. När 
Miljöpolicyn är antagen kommer vi arbeta fram en handlingsplan. Tanken är att de 
åtgärder som vi åtar oss och har åtagit oss i länets åtgärdsprogram kommer utgöra 
grunden i handlingsplanen.  

 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

 Hälsans miljömål 2016–2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 

 Vattnets miljömål 2017–2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 

 Grön handlingsplan 2018–2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 

 
Nya åtgärdsprogram som nu antagits: 

 Minskad klimatpåverkan 2021–2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021–2025 

 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det 
vi gör idag har stor påverkan på framtiden och kommande generationer. I 
Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser.  
 
Åtgärdsprogrammet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015–
2019.  
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Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 gavs organisationer 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt program, samt svara på vilka 
av åtgärderna som man vill bidra med att genomföra. Eksjö skickade in sitt 
remissvar i mars 2021. Remissrundan medförde att 17 åtgärder har genomgått 
någon form av förändring eller korrigering. Den största förändringen är att 
åtgärden Minska avfallet flyttas över till Hälsans miljömål som just nu är under 
revidering. Innehållsmässigt har inte några förändringar gjort som påverkar Eksjö 
kommuns förutsättningar att genomföra de åtgärder man svarat att man vill åta sig 
under remissrundan.  

Sammantaget har nu programmet 21 åtgärder och 6 projektåtgärder. En 
sammanställning av synpunkterna och hur Länsstyrelsen har hanterat dem, finns i 
Remissredogörelsen. Bilaga 2. Längst fram i redogörelsen finns en 
sammanfattning där man kan se vilka åtgärder som har justerats och vilka som står 
kvar som de var i remissversionen. De färdiga formuleringarna av själva 
åtgärderna, samt vilka som kommunerna och Eksjö kommun åtagit sig, finns i den 
senaste versionen av åtgärdsprogrammet som också bifogas.  

Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg, 2021-08-10 
Bilaga 1 Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021–2025 version 2021-06-28 
Bilaga 2 Remissredogörelse Minskad klimatpåverkan  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 273 Eksjö kommuns Riktlinjer mot våld i nära 
relationer inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck 
Dnr KLK 2021/201 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna Riktlinjer mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld. 

Ärendebeskrivning  
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som bor och vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver såsom omsorg, vård och 
service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § 
socialtjänstlagen). Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i 
övrigt. 

Kommunstyrelsen beslutade under 2020 att kommungemensamma riktlinjer 
avseende arbetet mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck ska tas fram. Biståndsenhetens samordnare för våld i nära relationer, 
verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
samverkanskoordinator, har tagit fram riktlinjerna i samarbete med kommunens 
hållbarhetsstrateg. Bred intern kompetens och erfarenhet inom det aktuella 
området och kommunens uppdrag, har tillsammans med omvärldsbevakning och 
lagstiftning legat till grund för riktlinjernas utformning. Riktlinjerna har under 
våren 2021 även varit ute på en intern remissrunda i kommunen, där möjlighet 
getts att påverka innehållet. Riktlinjer mot våld i nära relationer finns sedan 
tidigare inom sociala sektorn. De ersätts nu av de kommungemensamma 
riktlinjerna.  

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som medför 
både akuta och långsiktiga individuella konsekvenser. Det innebär dessutom stora 
ekonomiska kostnader för både individ och samhälle, och utgör ett hinder för den 
fortsatta utvecklingen för jämställdhet. 

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att arbeta förebyggande och med skydd 
och stöd för våldsutsatta samt våldsutövare. Arbete mot våld i nära relationer är 
även en del av kommunens folkhälsofrämjande arbete. 

Riktlinjerna mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
ska bidra till Eksjö kommuns vision som beskriver den utveckling som önskas 
utifrån tre fokusområden; 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- Den hållbara kommunen, en kommun där alla känner att grundläggande 
mänskliga rättigheter uppfylls. 

- Den nära kommunen, ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet 
mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer.  

- Den aktiva kommunen, en kommun där det ska skapas möjligheter för 
en aktiv och meningsfull fritid.  

Målen med riktlinjerna är att 
- våld i nära relationer, vilket även inkluderar hedersrelaterat våld och 

förtryck, ska förebyggas i Eksjö kommun  
- alla som är utsatta eller riskerar att utsättas samt utövare ska få ett 

professionellt bemötande samt stöd och hjälp. 

Riktlinjernas målgrupp omfattar  
- personer som utsätts för våld av närstående 
- barn som lever med våld i nära relationer 
- personer som utövar våld mot närstående. 

 
Åtgärder och uppföljning 
Eksjö kommuns riktlinjer mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck berör flera olika aktörer inom de kommunala verksamheterna, med skilda 
uppdrag och förutsättningar. Varje sektor inom Eksjö kommun ska därför med 
utgångspunkt i riktlinjen upprätta sin verksamhetsspecifika handlingsplan för hur 
målen i riktlinjen ska uppnås. Därutöver ska anges vilka aktiviteter som ska 
genomföras, vem som är ansvarig, när de ska vara genomförda samt hur de ska 
följas upp och rapporteras.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från Carina Andersson, funktionschef IFO och Åsa Löfkvist, 
verksamhetsutvecklare IFO, 2021-06-03 
Eksjö kommuns riktlinjer mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld 
och förtryck 
Samverkansplan mot våld i nära relationer 
Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer 2020–2026.  
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Handläggare Våld i nära relationer 
Samverkanskoordinator 
Hållbarhetsstrateg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 274 Vux i12 och Campus i12 - organisation 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga till representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp 
för regionala kompetensbehovet, samt 
 
att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen gav 2021-04-13 förvaltningen i uppdrag  
 
att presentera en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och 
rekommendationer med redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och 
ledningsutskottets sammanträde i juni 2021. 

Ledningsutskottet gav 2021-03-16 förvaltningen i uppdrag  

att redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden och 
rekommendationer, genomlysning del 1 och 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 

Medfinansiering visualiseringsutbildningar 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 § 108 
 
Möte hölls den 12 april 2021, deltagare kommundirektör, sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn, och representanter från Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). 
Syfte att efterhöra möjligheten för eventuell samfinansiering av 
visualiseringsutbildningarna. Det finns, på grund av begränsad ekonomi, inga 
möjligheter från JTH att i dagsläget samfinansiera utbildningarna.  
 
Årlig ansökningsplan Campusi12 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 108 

att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar vid Campusi12, utifrån 
behovet av kompetensförsörjning inom privat och offentlig verksamhet, för 
politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder. 
 
Ansvarig: Utbildningschef Campus i12 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Arbetsgrupp: Näringslivsenhet, HR-nätverket, HR kommunen, nämndsekreterare, 
personal Campus i12, gymnasiechef, sektorsekonomer på tillväxt- och 
utvecklingssektorn och barn- och utbildningssektorn. 

Avrapportering av nedanstående till kommundirektör och sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 

Rubriker årlig ansökningsplan Campusi12 Avstämning 
Tidplan (årshjul) 
- uppstartsmöten för ansökningsskrivningar 
- ansökningsperiod för elever, och ansökningsperiod för nya 
utbildningar 
- tid för första presentation för kommunstyrelsen av föreslagen 
utbildning (när i tid för att ge tid att skriva ansökningar)? 
- första avstämning med politiken, av söktryck, sista 
ansökningsdag, antagningsbesked, utskick. Efter positivt besked 
utser politiken en representant från kommunstyrelsen, alternativt 
tillväxt- och utvecklingsberedningen, som deltagare i 
ledningsgrupp för utbildning.  
Analys av studerandeunderlag för föreslagna utbildningar. 
Ekonomisk plan  
Presenteras för kommunstyrelsen vid behov. 
(Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, 
utbildningskoordinator, representant från 
kommunledningskontoret). 

2021-09-xx 

Analys av regionalt kompetensbehov, årligen 
- Ta fram process för inventering av kompetensförsörjnings-
behov inom privat och offentlig verksamhet.  
- Struktur för på vilket sätt och till vilket förväntat resultat 
näringslivsenheten, kommunen, Försvarsmakten och Regionen 
involveras.  
- Hur samverkan sker inom kommunen och med externa parter 
för att identifiera kompetensbehov. Kan krävas större insatser 
inför ansökningsprocesser. Budget blir en del i 
ansökningsarbetet. 
Presenteras årligen för tillväxt- och utvecklingsberedningen och 
kommunstyrelsen. 
(Arbetsgrupp: Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn, 
Utbildningschef Campus i12, projektledare Näringsliv, 
representant från HR-nätverket, representant från Regionen, HR 
kommunen, representant från besöksnäringen, 
kommunledningskontoret och Arbetsförmedlingen) 

2021-11-xx 

Framtagning av ansökningar till YH-myndigheten 
- Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att ta 
bort konsulttid  
(Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, Sektorchef tillväxt- 
och utvecklingssektorn,) 

Påbörjas 
2021-06 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Uppföljning av distansundervisning, Vuxi12 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34 
Ansvarig: Utbildningschef Vux i12 
Avrapportering: Tillväxt- och utvecklingsberedningen 

Rubriker Avstämning 
Plan för uppföljning av studieresultat vid distansundervisning.  
I analysen ska ingå vilka nivåer och vilken omfattning 
distansundervisning ska fortsätta. 
Analys av på vilket sätt distansundervisningen påverkat 
studieresultat och antal studieavbrott.   
En analys genomfördes i februari 2021. Genomföra analys två 
gånger per år med efterföljande redovisning till tillväxt- och 
utvecklingsberedningen och kommunstyrelsen. 

TUB 

 
Marknadsföringsplan Campusi12 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 
att upprätta marknadsföringsplan, nyttja kommunikatörsenheten och 
utbildningarnas ledningsgrupper i arbete med marknadsföring.  
 
Ansvarig: Utbildningschef Campus i12 
Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, kommunikationschef, sektorchef 
tillväxt- och utvecklingssektorn, utvecklingskoordinator  

Rubriker Avstämning 
Upprätta marknadsföringsplan 2021-11-xx 
 
Forum för ekonomi, budgetuppföljning, Campusi12 och Vuxi12 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34 
 
Skapa ett forum för delaktighet och förståelse i ekonomiarbete. 
 
Fortsätta med löpande månatligt prognosarbete och budgetuppföljning samt 
strategiskt inköpsmöte, innehåller uppgifterna att hålla forum för 
budgetuppföljning. 

Forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 

Använd befintligt forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor. Forumet 
inarbetas i APT och samverkansgrupp. 
Ansvarig chef. 

Förbättringsarbete 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 

Avrapportering till tillväxt- och utvecklingsberedningen  

 

Beskrivning Ansvarig 

Renodlad ekonomisk redovisning 

- bokföring av kostnad och intäkt på rätt ställe 

Sektorsekonom 

Redogörs för beredning eventuella förändrade intäkter och 
plan för att anpassa verksamhet, två gånger per år.  

Chef Vuxi12, 
Chef Campusi12 

Hyreskontrakt behöver läggas in i kommunens 
avtalsdatabas för att säkerställa att hyreskontrakt sägs upp i 
tid 

Sektorschef 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-16-16 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, 2021-06-03 
      

Utdrag:  
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Vux i12 
Campus i12 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 275 Underhåll väg Skedhult Ga:1 till 
Skedhults gård - rutiner och utbildning 
Dnr KLK 2021/144 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 § 210 att utifrån den felaktiga 
beslutshanteringen och jävssituationen i ärendet uppdra till kommundirektören att 
ta fram rutiner för hur eventuella jävssituationer framöver ska hanteras och 
undvikas samt att återrapportera detta till kommunstyrelsens sammanträde 2021-
08-31, samt att tillse att förvaltnings- och koncernledningen genomgår en 
uppdaterande utbildning gällande regler kring jävssituationer. 

Koncernledningsgruppen (kommundirektör, sektorschefer, vd för helägda bolag, 
ekonomichef, HR-chef, kanslichef, upphandlingssamordnare och 
utvecklingsledare EBO) har genomgått utbildning i jäv den 1 juni 2021. 
Utbildningsledare var chefsjurist Lars-Åke Svensson från Jönköpings kommun. 
Utbildningen ingick i det avtalet som vi har med Jönköpings kommun gällande 
juristkompetens.  

Rutiner för hur jävssituationer ska hanteras och undvikas finns sedan tidigare på 
sociala sektorn inom IFO verksamheten. Med utgångspunkt från dessa har rutiner 
tagits fram tillsammans med chefsjurist Lars-Åke Svensson. Rutinen bygger på 
kunskap, dialog (rådgivning) och försiktighet. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Rutin jävsituationer 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11 
 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 276 Antalet anställda och sjukfrånvaro - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram statistik gällande antalet anställda och sjukfrånvaro 
inom förvaltningen för januari till april 2021. 
 
Sjukfrånvaron var jämnare över månaderna januari-april 2021 med lägsta 
sjukfrånvaro i januari månad med 7,3 procent och högsta i mars månad med 7,6 
procent. Under samma period 2020 varierade sjukfrånvaron från 6,7 procent till 
12,2 procent. Under månaderna mars och april var sjukfrånvaron under samma 
månader betydligt lägre 2021 än 2020. 

Både antalet månadsanställda och antalet årsarbetare 2021 är lägre januari till april, 
än motsvarande period föregående år. Det är de tre största sektorerna som har 
minskat i både antal medarbetare och antal årsarbetare. 

Antalet årsarbetare som kommunen använder i timanställda är lägre under januari 
- mars än motsvarande period föregående år, medan antalet årsarbetare är högre i 
april månad i jämförelse med föregående år. 

Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader 2020 är för perioden januari till 
april 8 980 856 kr medan kostnaden för samma period 2021 är 8 120 657 kr. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef, 2021-08-24 
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
Statistik från HR-avdelningen 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 277 Säkerställa att arbetsskador och tillbud 
löpande anmäls för Kommunledningskontoret - 
information 
Dnr KLK 2021/30 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Enligt ledningsutskottet 2021-06-15 § 99 har kommunledningskontoret i uppdrag 
att säkerställa att tillbud och arbetsskador löpande anmäls enligt gällande rutiner, 
samt att återrapportera till ledningsutskottets sammanträde 2021-08-17.  

Vid Kommunledningskontorets ledningsgrupp (KLK) 2021-08-19 informerades 
övriga chefer i KLK: ledningsgrupp angående tillbud och arbetsskador samt 
kunskap kring hur systemstödet fungerar. En planering för hur 
kommunledningskontoret säkerställer att arbetsskador och tillbud anmäls löpande 
tas fram för de verksamheter som finns inom kommunledningskontoret. 
 
Eksjö kommun har på övergripande nivå i inspektionsmeddelande, från 
genomförd inspektion, den 2021-06-09 av Arbetsmiljöverket fått krav gällande 
tillbud.  Enligt inspektionsmeddelandet ska Eksjö kommun tydliggöra, förankra 
och informera kring tillbud i verksamheten.  Eksjö kommun ska säkerställa 
rutinen kring hur arbetstagare/chefer ska rapportera tillbud som inträffar i 
verksamheten.  
 
Eksjö kommun kommer att åtgärda kravet i inspektionsmeddelandet genom att 
arbeta fram en åtgärdsplan i Centrala samverkansgruppen tillika skyddskommittén 
som sedan ska genomföras. Inför Centrala samverkansgruppen kommer frågan att 
hanteras av förvaltningsövergripande ledningsgrupp. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 278 Pension - erbjudande alternativ KAP-KL 
Dnr KLK 2020/125 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ändra beslut Ks § 157 2020-06-02 till att enbart medarbetare som är 
representanter i förvaltningsövergripande ledningsgrupp erbjuds alternativ  
KAP-KL. 
 
Christer Ljung (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Tidigare har det beslutats om att erbjuda Alternativ KAP-KL till alla medarbetare 
som har en lön över 8,5 inkomstbasbelopp som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Alternativ KAP-KL är en flexiblare lösning för pensionsplacering 
samt även på det sättet att det går att skydda avsättningen vid dödsfall så att den 
tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun är detta kostnadsneutralt. 

Inklusive förvaltningsövergripande ledningsgruppen är det 64 medarbetare som 
har lön över 8,5 inkomstbasbelopp. Av dessa är alla chefsbefattningar förutom nio 
medarbetare, varav sex av dessa medarbetare är lärare och tre är specialister inom 
olika områden. 

Vår nuvarande rådgivare i pensionsfrågor har via juriststöd och Sveriges 
kommuner och regioner gjort tolkningen att det är högst tveksamt om det går att 
erbjuda en så bred grupp av anställda Alternativ KAP-KL. Tidigare beslut taget av 
Ks 2020-06-02 har inte marknadsförts till den bredare gruppen då det under 
hösten kom indikationer på en stramare tolkning. 

Erbjudandet kan utan tveksamhet förmedlas till kommundirektör, sektorchefer, 
HR- och ekonomichefer samt beslut kring någon ytterligare befattning som kan 
vara aktuell. För att göra urvalet tydligt föreslås att medlemmar av den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen ska få möjlighet till Alternativ KAP-
KL. I dagsläget förutom ovanstående befattningar innefattar det även kanslichef 
och kommunikationschef. 
 
Anställda som redan har förmånen påverkas inte. Idag har fem medarbetare 
Alternativ KAP-KL i Eksjö kommun. 

 

Växla lön mot pension 
Tillsvidareanställda medarbetare i kommunen har möjlighet att växla lön till 
pension. Löneväxlingen innebär att medarbetaren tar en del av bruttolönen och 
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placerar i pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Det är dock inte alltid 
fördelaktigt att växla lön till pension eftersom den allmänna pensionen, 
sjukpenninggrundande inkomst med mera kan påverkas. Medarbetare som har en 
årslön på under 8,07 inkomstbasbelopp rekommenderas inte att löneväxla lön mot 
pension.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) avslag till 
ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Markus Kyllenbeck (M), Annelie Hägg (C) och Rozita Hedqvist (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 

Efter avslutad överläggnings ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Christer Ljungs (L) avslagsyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Information från Söderberg & Partners 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-chef
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Ks § 279 Eksjö International Tattoo 2022 
Dnr KLK 2021/199 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna föreslagen överenskommelse men med oförändrat kommunalt 
anslag, samt  
 
att, utifrån pågående dialog med Region Jönköpings län, avvakta beslut om 
eventuellt utökat anslag. 

Ärendebeskrivning  
Föreningen Eksjö International Tattoo (EIT) genomför tattoo på uppdrag av 
Eksjö kommun och i samarbete med Försvarsmakten, Eksjö Garnison och 
Svenska kyrkan. Tattoo i Eksjö genomfördes för första gången 1989. Vid 
föreställningen 2014 dubbeljubilerade evenemanget då det genomfördes för 
tionde gången, 25 år efter dess premiär. Det är därmed det äldsta aktiva och 
numera enda tattooet i Sverige.  

2022 äger nästa tattoo rum, föreningen är i full gång med planering och 
marknadsföring. 

En överenskommelse har tagits fram i samarbete mellan kommunen och EIT.  

Kommunens budget för evenemanget har räknats upp utifrån prisökningar för 
planering och genomförande, men någon höjning från föregående års nivåer är 
inte aktuell förrän pågående dialog med Region Jönköpings län om eventuellt 
utökat anslag, är avslutad.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Överenskommelse 2022 
Överenskommelse 2020 
      

Utdrag:  
Eksjö International Tattoo

48Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31
(Signerat, SHA-256 0D72EC059011BA72974B31EB7BE9E8391A2C0EBB229B399BC22F537D4D51B128)

Sida 48 av 110



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 280 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i 
Havraviken 
Dnr KLK 2021/207 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upprätta verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten och 
dricksvatten för bebyggelse kring norra delen av Havravikssjön, enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB har för avsikt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till 
stugbyn vid Havravikssjön, samt kringliggande fastigheter som kommer ingå i det 
kommande verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna för avlopp och 
dricksvattenförsörjning. 
 
Eksjö Energi AB:s bedömning är att på grund av antalet fastigheter samt 
områdets lokalisering, finns risk för miljön vilket även framgår av Eksjö kommuns 
VA-plan för perioden 2019-2022. Havravik bedöms därmed uppfylla kriterierna 
för 6 § Lagen om allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag  
Samhällsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-09 
Beslut Eksjö Energi, 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2021-05-25 
Bilaga 1 – Förslag på verksamhetsområde för Havraviken  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
VA-chefen, Eksjö Energi AB
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Ks § 281 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i Sjövik 
Dnr KLK 2021/208 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upprätta verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten och 
dricksvatten för bebyggelse kring Sjövik beläget öster om Försjön, enligt bilaga. 
 
Markus Kyllenbeck (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslut 
av ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Efter hemställan från fastighetsägare i området Sjövik om att upprätta 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för vatten och avlopp, avser 
Eksjö Energi AB att föreslå det.  

Området är beläget inom den planerade sekundära skyddszonen för 
vattenskyddsområde Försjön, samt utgör ett planerat LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge). De föreslagna skyddsföreskrifterna 
förbjuder området kring Försjön att anlägga avloppsanläggning där vattentoalett 
är ansluten inom 50 meter från sjö eller vattendrag. 

Syftet med verksamhetsområdet är att skapa förutsättningar för en attraktiv 
landsbygdsutveckling. Upprättandet av de allmänna vattentjänsterna är då en 
nödvändighet för att undvika utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp i 
Försjön. Utöver skyddsföreskrifterna gör markförhållandena det svårt att lösa 
avloppsfrågan genom enskilda anordningar.  

På grund av antalet fastigheter som kan tänkas byggas i samband med LIS-
området samt områdets lokalisering, finns risk för olägenhet för miljön. Eksjö 
Energi AB:s bedömning är att Sjövik uppfyller kriterierna i 6 § Lagen om 
allmänna vattentjänster. En del av fastigheterna i Sjövik är redan nu anslutna till 
kommunalt vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-09 
Beslut Eksjö Energi AB, 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2021-05-25 
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Bilaga 1 Förslag på verksamhetsområde för Sjövik  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
VA-chef Eksjö Energi AB
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Ks § 282 Lekplatsutredning 
Dnr KLK 2021/209 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta lekplatsplanen. 

Ärendebeskrivning  
I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort 
och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter.  

En utredning om kommunens lekplatser gjordes i augusti 2019 i syfte att göra en 
nulägesbeskrivning av de kommunala lekplatserna. Detta användes sedan som 
stöd till att vidare utreda gällande behov, lokalisering och prioritering.  

Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2020-09-17 att ge 
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att återkomma med förslag på handlingsplan 
för hantering av kommunens lekplatser.  

En handlingsplan för kommunala lekplatser är nu färdigställd vid namnet 
”Lekplatsplan” och anger riktlinjer gällande behov, lokalisering och prioritering. 
Syftet med lekplatsplanen är att ge en överskådlig syn på kommunens 
lekplatsutbud och bistå med riktlinjer kring nyanläggning, avveckling och 
utveckling i enlighet med att möta barnens behov och öka kvaliteten på 
kommunens lekplatsutbud.    
 

Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) yrkar bifall till beslutet. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Felix Mårtensson, 2021-08-11 
Lekplatsplan 2021 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
Eksjö Energi AB
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Ks § 283 Taxa för tillsyn och prövning enligt 
strålskyddslagen och strålskyddsförordningen 
Dnr KLK 2021/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen (2018:396) och 
Strålskyddsförordningen (2028:506). 

Ärendebeskrivning  
En ny strålskyddslag trädde ikraft 1 juni 2018 och ersätter den numera upphävda 
strålskyddslagen från 1988. 

Nya bestämmelser för bland annat radon i bostäder och allmänna lokaler medför 
att strålskyddslagen utgör en speciallagstiftning. Bestämmelser för strålning som 
förekommer i Miljöbalken är fortfarande giltiga, men Strålskyddslagen (2018:396) 
ska tillämpas före Miljöbalken. 

Samhällsbyggnadsnämnden saknar idag en giltig taxa för att ta ut avgift för tillsyn 
av radon och verksamheter med kosmetiska solarier, varför ny taxa behövs. 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet, såväl som tillsyn i övrigt enligt 
strålskyddslagen, tas ut i form av timavgift.  

Avgifterna baseras på gällande timtaxa för tillsyn enligt Miljöbalken. 

Taxan börjar gälla efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Nathalie Enström, 2021-08-02 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen 
(2018:506).  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Miljöenheten
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Ks § 284 Smart Specialiseringsstrategi i Region 
Jönköpings län - Remiss 
Dnr KLK 2021/202 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ändra meningen i yttrandet till ” Eksjö kommun ställer sig positiv till 
remissutgåvan av Smart Specialiseringsstrategi samt till programmets mål”,  
 
att i yttrandet stryka det inledande stycket som handlar om bakgrunden till 
remissen, samt 

att därefter lämna yttrande till Region Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning  
Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning. Den innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra 
regioner.   

Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns, och att samtidigt ha en 
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet. Framtagandet av Regional 
utvecklingsstrategi med sikte mot 2035 – skedde i en omfattande dialogprocess 
med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Strategin, inklusive Smart 
specialisering, ägs formellt av Region Jönköpings län och de 13 kommunerna, 
men genomförs i bred samverkan.  
 
Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till remissutgåvan av Smart 
Specialiseringsstrategi samt till programmets mål.   

Eksjö kommun lämnar följande inspel till Region Jönköpings läns Smart 
Specialiseringsstrategi. Inspelen är av övergripande karaktär och berör inga 
specifika åtgärder. 
  
 Trä- och träförädling samt hustillverkning är framträdande branscher i Eksjö 

kommun och att området lyfts fram som prioriterat är positivt.  
 Besöksnäring är ett växande område där mer fokus behöver läggas för att 

kunna locka fler besökare till länet. Det är positivt att branschen är prioriterad i 
strategin.  

 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ändra 
meningen i yttrandet till ” Eksjö kommun ställer sig positiv till remissutgåvan av 
Smart Specialiseringsstrategi samt till programmets mål”, samt att i yttrandet 
stryka det inledande stycket som handlar om bakgrunden till remissen. 
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) ändringssyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

 
Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-06-16 
Yttrande över remissutgåva Smart Specialisering 
Remissversion av Smart Specialiseringsstrategi Region Jönköpings län 
      

Utdrag:  
Region Jönköpings län 
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 285 Promemoria Genomförande av ändringar 
i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster - remiss 
Dnr KLK 2021/159 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att yttrandet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har av Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet, delgivits 
möjlighet att yttra sig över remissförslaget Genomförande av ändringar i direktivet 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.  

Enligt den nuvarande miljöbilsdefinitionen, som trädde i kraft 1 juli 2020, innebär 
begreppet miljöbil en bil som högst får släppa ut 60 gram koldioxid per kilometer, 
eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.  

Det nya förslaget innebär att en miljöbil i stället ska vara samma sak som ett rent 
lätt fordon. Begreppet definieras i EU:s ändringsdirektiv (EU) 2019/1161 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Till och med år 2025 
får koldioxidutsläppet ur avgasröret vara högst 50 g CO2/km, därefter får ett rent 
lätt fordon inte ha några koldioxidutsläpp alls.  Om förslaget till ny 
miljöbilsdefinition antas kommer därmed inte längre biogasbilar att räknas som 
miljöbilar. Att biogas inte finns med i förslaget som ett ”rent fordon” strider mot 
Eksjö kommuns inriktning för fossilfria transporter.  

Enligt EU:s direktiv ska minst 38,5 procent av bilarna inom vissa områden i den 
svenska offentliga upphandlingen vara rena lätta fordon. Detta 
krav föreslås skrivas in i lagen om miljökrav vid upphandling av bilar.  
 
Det bästa vore att behålla den nuvarande definitionen av miljöbil i förordning 
(2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar, som i sin tur 
vilar på förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar. En förändring av 
miljöbilsdefinitionen behöver inte genomföras för att uppfylla kraven i Clean 
Vehicle-direktivet. Att ändra miljöbilsdefinitionen igen skadar förtroendet för 
begreppet miljöbil. Miljöbilsdefinitionen gäller visserligen formellt bara statliga 
myndigheter, men den används även i kommunala upphandlingar. 
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Eksjö kommun anser att biogasdrift ska ingå i vad som definieras som ett ”rent 
fordon”. Eksjö kommun har tillsammans med andra kommuner i Jönköpings län 
och Region Jönköping ingått en Biogasöverenskommelse med åtaganden inom 
upphandling, infrastruktur och produktion av biogas.  

Eksjö kommuns inriktning i upphandlingarna är el eller biogas i första hand, och 
fossilfritt när det inte går. Att ensidigt styra över till el passar inte kommunens 
verksamhet, där det sedan länge konstaterats att en mix av fordon och drivmedel 
behövs för en robust samhällsservice. Kommunen vill växla bort från fossil drift 
på bredden, både egna fordon och upphandlade transporttjänster, inte bara styra 
en viss procentsats till elektrifiering och låta bli att ställa om resten. Eksjö 
kommun ställer sig också frågande till att styra till en andel el och lämna stora 
delar av de köpta fordonen och transporterna utan effektivt styrande klimatkrav. 
Elektrifiering är bra, men även andra drivmedel behövs för att nå målen.  

Promemorian 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring 
av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.  
 
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, 
innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter 
upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller 
krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, så kqllqe3 minimimål. 
Minimimålen avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå och skiljer 
sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av 
fordon.  
 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en ny förordning om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom transportområdet.  
 
Under ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 beslutades att göra ett tillägg i 
yttrandet ” Biogasbilar i Sverige är klimatvänliga, utifrån ett helhetsperspektiv, det 
vill säga både gällande produktion av drivmedel och utsläpp”.   
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-16 
Yttrande till Infrastrukturdepartementet 
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Ks § 286 Kyckling från Kronfågel 
Dnr KLK 2021/190 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen gällande kyckling 
från Kronfågel. 

Ärendebeskrivning  
Kronfågel som är ett företag som slaktar kycklingar (cirka 1 miljon djur per vecka) 
från svenska uppfödare av kyckling. De skriver följande på sin hemsida gällande 
problematiken med ostuckna djur. 

”Vidtagna åtgärder 
Vi rapporterade problemet till myndigheterna i höstas och förstärkte då också den manuella 
bevakningen med extra kontrollpersonal. Vi investerade i nya verktyg, såg över våra rutiner och 
förbättrade arbetsytan. Tyvärr räckte det inte för att helt avhjälpa problemet och i höstas köpte 
vi därför även en ny stickmaskin. På grund av pandemin tog det tyvärr tid att få maskinen och 
installatörerna till Sverige så fort som vi önskade. Sedan den installerades i januari har 
maskinen tyvärr inte heller levt upp till våra och myndigheternas krav och vi har därför 
kontinuerligt felsökt och kalibrerat den sedan dess. Vi arbetar fortsatt med kalibrering av den 
nya maskinen och har fortsatt ha extra kontrollpersonal. Vi arbetar med att installera ännu en 
kontroll-lösning efter stickmaskinen.” 

Ostuckna kycklingar 

 Tidsperiod  Antal ostuckna djur*  Antal Rödskinn**  Totalt antal slaktade djur  
Vecka 21  4  0  1 160 000 st  
Vecka 22  5  0  1 157 000 st  
Vecka 23  2  0  1 130 000 st  
Vecka 24  8  0  1 152 000 st  
Vecka 25  0  0  974 826 st  
Vecka 26  3  0  1 139 308 st  
Vecka 27  3  0  1 078 766 st  
Vecka 28  3  0  1 091 579 st  
Vecka 29  3  0  1 114 650 st  
Vecka 30  1  0  1 113 017 st  
Vecka 31  1  0  1 127 917 st  
Sedan årsskiftet  181  0  33 033 306 st  
Mål/Krav från Länsstyrelsen  Några enstaka ostuckna 

kycklingar per år.  
                      0  
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Ostuckna djur innebär att kycklingarna inte blivit stuckna i halsen och tömda på 
blod (avlivade enligt lag) innan de förs till skålning. De är dock sedan tidigare 
nedsövda, bedövade och medvetslösa och utan hjärtfrekvens/blodcirkulation. 

Eksjö kommun 

Kommunen köper drygt 2 ton kyckling per år från Kronfågel via upphandlade 
avtal med Martin och Servera. Det är främst kycklingfärs och kycklingköttbullar. 
Måltidsamordnaren i kommunen har tidigare gjort bedömningen att kommunen 
ska fortsätta servera kyckling från Kronfågel, eftersom företaget har en 
handlingsplan för att komma tillrätta med problemet.  

Resultatet har varit stabilt med en försämring vecka 24 och sedan en förbättring 
resen av sommaren. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
förvaltningen ska följa utvecklingen och återkomma om det sker en försämring 
alternativt att Kronfågel inte når sin målsättning i slutet av året.   

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, 2021-08-10 
Kundinformation 2021-08-09 
Kundinformation 2021-08-12 
      

Utdrag:  
Måltidsverksamheten
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Ks § 287 Sammanträdesplan 2022 
Dnr KLK 2021/203 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa redovisat förslag till sammanträdesplan 2022 för ledningsutskottet, 
beredningar och kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
 
att föreslagna sammanträdesdagar för nämnderna och kommunfullmäktige år 
2022 fastställs. 
 

Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesdagar för 2022 avseende utskott, nämnder, beredningar, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret och redovisas vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan 2022 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 288 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Kulturskola 
Dnr KLK 2020/261 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Kulturskola öppnar i sin helhet, samt 
 
att beslutet gäller från och med 2021-09-01 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 126, att orkester- samt 
ensembleundervisning kunde genomföras i utomhusmiljö samt att publika 
uppträdande skulle vara fortsatt inställda.  

Eksjö kulturskola vill återgå till att öppna i sin helhet. Det innebär att kulturskolan 
kan genomföra orkester-, ensemble- och körsångsundervisning i inomhusmiljö 
samt publika uppträdanden.    

Efter kontakt med Nässjö, Jönköping, Gnosjö, Aneby och Sävsjö kommuner 
meddelar kulturskolorna där att de öppnar i sin helhet. Svar saknas från övriga 
kulturskolor på grund av semester.  

Eksjö kulturskola kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén kulturchef 2021-08-10 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-08-18 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 289 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Fritidsgården Spelverket 
Dnr KLK 2020/260 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att öppna upp Fritidsgården Spelverkets lokaler från och med 2021-09-01. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-05 § 52 att Fritidsgården Spelverkets lokaler 
var begränsade och svåra att förändra, för att bedriva verksamhet under smittsäkra 
förhållanden. Därför flyttades verksamheten tillfälligt till Prästängsskolans lokaler.  

Fritidsavdelningen föreslår att all verksamhet öppnas i Spelverkets lokaler från 
och med 2021-09-01, men att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsatt 
ska gälla.   

I Spelverket förekommer, förutom öppen ungdomsverksamhet, dans, klättring, 
teater samt del av kulturskolans utbildning.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Christian Waldmann fritidschef, 2021-08-01 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-08-18 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 290 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete 
Dnr KLK 2021/38 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 § 79 beslutades att ur 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under 2021 
förstärka näringslivsenhetens insatser för att underlätta nyetableringar i hela Eksjö 
kommun, samt  
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-28 
presentera en delredovisning, samt  
att i samband med årsredovisning 2021 presentera en slutredovisning av projektet. 

En näringslivsutvecklare med fokus på etablering är anställd under perioden 1 
oktober 2021 till 31 mars 2022. Kandidaten som var mest lämpad för uppdraget 
kunde inte bli tillgänglig tidigare och möjligheten att lösa uppdraget på bästa sätt, 
prioriterades framför att anställa tidigare. 

Behovet för funktionen är baserat på dialoger med Svensk Handel, 
Fastighetsägarföreningen, Mariannelunds Företagarförening, 
samhällsbyggnadssektorn, och att arbetet ska utföras i samverkan med dessa. Ett 
uppstartsmöte med aktörerna är planerat till oktober där upplägg, förväntningar 
och behov kommer att diskuteras mer ingående.  

Under perioden 1 april till 31 december undersöker näringslivsenheten parallellt 
möjligheterna för extern medfinansiering av tjänsten, då den kan komma att 
omfatta även övriga företagsetableringar i kommunen. 

En preliminär förfrågan om intresse av medfinansiering har sänts till 
Eksjöbostäder och Itolv AB. Det är dock för tidigt att förvänta sig konkreta svar 
innan arbetet har påbörjats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 291 Projekt socialt stöd - information 
Dnr KLK 2021/211 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Projektet socialt stöd inleddes inom individ och familjeomsorgen (IFO) under 
våren 2019. Syftet är att samordnat genomföra genomlysning, kartläggning och 
analys inom IFO och på så vis skapa förutsättningar för ett högkvalitativt och 
ändamålsenligt socialt stöd som kan möta de skilda krav och utmaningar 
socialtjänsten står inför, och är i.  
Målet med projekt socialt stöd var ett beslutsunderlag för vidare åtgärder gällande 
resursoptimering, kvalitet och systematisering inom några av IFO:s verksamheter, 
varav Arbetsmarknadsenheten (HIA) varit ett av delprojekten.  
Delprojektet HIA:s arbete och resultat presenterades för socialnämnden i januari 
2020 och socialberedningen fattade då inriktningsbeslutet enligt förslag att HIA:s 
huvuduppdrag ska vara att 

- arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper  
- arbeta för minskat försörjningsstöd 
- införa ledningssystem för kvalitetsarbete. 

 
Härefter har enhetschef inom HIA påbörjat ett aktivt process- och 
utvecklingsarbete tillsammans med verksamhetsutvecklare IFO, personal, interna 
samverkansparter så som biståndsenheten, funktionshinderomsorgen och externa, 
såsom Arbetsförmedlingen. Funktionschef IFO har medverkat i löpande diskussion 
och dialog avseende huvuduppdraget samt den interna samordningen och 
strukturen.  
 
Arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper  
HIA:s verksamhet bygger på samverkan med övriga aktörer som 
Arbetsförmedlingen och biståndsenheten, men även gymnasieskola, 
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). En samverkan med dessa är 
nödvändig för att möjliggöra organisationsförändring och för resultat- och 
måluppfyllelse.  

Samverkan internt kräver samordning internt. Biståndsenhetens verksamhetsgrupp 
ekonomiskt bistånd, samt vuxen- socialpsykiatri och missbruk, är viktiga för att nya 
mötesstrukturer ska implementeras och vara hållbara över tid.  
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Samverkan, en tydlig handläggningsprocess, tydliga och tidsbegränsade insatser med 
tydligt definierade mål, är direkt nödvändiga för att den juridiska linjen ska kunna 
vara verksam på ett rättssäkert sätt. Kortare och tydliga insatser verkar även för 
bättre samverkan med övriga myndigheter. Förhoppningen är att förändringarna 
ska möjliggöra för ökat flöde av klienter samt att handläggare lättare kan verka för 
att klienten får rätt försörjning från rätt huvudman.  

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

Vidare kommer HIA även fortsatt samverka med verksamheten inom Lagen om 
stöd och service (LSS) för individer som är närmare arbetsmarknaden och kan klara 
en regelbunden närvaro, men utan arbetskrav.  

Idag finns nätverk där man förhåller sig till juridiska ramar och HIA upplever 
närhet till både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det juridiska mandatet 
för kommunal kompetenshöjande verksamhet (4 kap. 4 § Socialtjänstlagen, SoL) 
gentemot Arbetsförmedlingens blir allt tydligare i och med Arbetsförmedlingens 
reform 2022. Reformen innebär sammanfattningsvis att alla insatser hos 
Arbetsförmedlingen kommer upphandlas hos privata aktörer. Det innebär att 
HIA/socialsekreterare ekonomiskt bistånd behöver ta allt mer hänsyn till att 
klienten kan vara inskriven i annat arbetsmarknadspolitiskt program. Kommunen 
kan då enligt kommunallagen inte konkurrera om dessa klienter då 
Arbetsförmedlingen inte kan anvisa till HIA som aktör. Den målgrupp som 
Arbetsförmedlingen signalerar som svårmatchad är klienter med bristfälliga 
språkkunskaper i svenska. Här har HIA flera insatser såsom extratjänster och 
speciellt inriktad arbetsmarknadskonsulent som samverkar insatser mellan svenska 
för invandrare (SFI), klient, praktik och Arbetsförmedlingen för personer som står 
kodade som omatchningsbara hos Arbetsförmedlingen.  

HIA upplever sig väl förberedd med hänvisning till processarbetet som sånär är 
färdigställt. Kommunen diskuteras som en aktör i upphandling, men kommer då att 
behöva kunna ta emot klienter från hela Sverige, vilket gör att många kommuner 
undviker detta. Det kan komma att finnas öppningar för överenskommelser med 
Arbetsförmedlingen om vissa grupper gentemot ersättning, men vilka grupper är 
inte klart idag, då det beror på vad som återstår efter upphandling av tredje man.  

Införa ledningssystem för kvalitetsarbete 
Med början under hösten 2020 har en processkartläggning och inventering med 
omvärldsanalys och genomlysning av lagstiftning samt föreskrifter, genomförts 
inom HIA. Arbetsuppgifter har sorterats avseende specialisering och 
ansvarsfördelning utifrån individuell kompetens och erfarenhet. Den interna 
kunskapsbredden har varit central i arbetets alla delar. Resultatet är att en aktuell 
organisation och struktur för HIA tagits fram med ett tydligt grunduppdrag och 
därifrån kopplade aktuella målgrupper, insatser samt aktuella rutiner och 
arbetsdokument.  
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Den nya organisationen och dess process är samlad i en övergripande 
Verksamhetsplan för HIA och i ett ledningssystem. En publicering inom 
Kvalitetshandbok IFO på kommunens intranät planeras under hösten 2021.  

Inom HIA:s systematiska uppföljningsarbete kommer frekvenser av insatser och 
återkommande klienter undersökas som en del i arbetet mot att insatser ska leda till 
att klienter kommer närmare egenförsörjning och vidare ut i arbete. Det är vidare 
av vikt att sammanställa hur mycket exempelvis extratjänster redan stadigvarande 
sänker försörjningsstöd, då HIA rekryterar deltagare som uppbär försörjningsstöd 
vid anställning och där klienten inte ser någon annan närmare väg till 
egenförsörjning. IFO sammanställer även frekvens på klienter som uppbär 
försörjningsstöd mars och oktober varje år och redogör för detta gemensamt för att 
hitta fokusområden och verka för matchade insatser avseende behovet för att nå 
målet – sänkt kostnad för försörjningsstöd och ökad delaktighet i arbetslivet.  

Arbetsmarknadsenheten HIA:s betydelse har stärkts i Eksjö kommun i och med 
satsningen som följde av inriktningsbeslutet i Projekt socialt stöd och med en 
enhetschef med ett tydligt uppdrag att aktivt utveckla och bygga en resurseffektiv 
och aktuell organisation. Viktiga fortsatta framgångsfaktorer är  

- att det finns samordnade, förankrade och dokumenterade processer utifrån 
ett gemensamt grunduppdrag samt  

- att det finns en tydlig viljeriktning från IFO:s ledning som genomsyrar 
verksamheterna. 

 
Samlat skapas härmed i samverkan mellan HIA och biståndsenheten goda 
förutsättningar för en mer sammanhållen process från arbetslöshet, behov av 
ekonomiskt bistånd och rustande åtgärder till arbete eller studier.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse av Jill Ekdahl enhetschef HIA, Åsa Löfkvist 
Verksamhetsutvecklare IFO och Carina Andersson Funktionschef IFO, 2021-06-07  
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA 
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Ks § 292 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/55 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet återremitteras för att förtydliga kostnader för drift, samt  
 
att utreda möjligheten om alternativa driftsformer. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 

I medborgarförslag 2021-02-17 framförs följande: Vi är många i Eksjö kommun 
som hade uppskattat en separat yta där hundar tillsammans med sina ägare kan 
röra sig fritt och träna vid behov. Självfallet ska man då plocka upp efter sitt djur 
och hålla området i fint skick samt ej störa närliggande verksamheter eller hushåll. 
Förslagsställaren har själv en schäfervalp via Försvarsmakten och hade uppskattat 
ett inhägnat område där man kan träna i lugn och ro tillsammans med andra utan 
risk för störande moment (exempelvis cyklister, bilister med flera).  

Förslagsställaren menar att det hade kunnat minska antal hundar på stan eller 
liknande ställen där man kanske inte uppskattar lösdrivande hundar. 

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 framgår bland annat följande: 
Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27, 2013-10-31, 2015-06-16, 2019-05-23 
samt 2020-10-22 att avslå medborgarförslag om att i kommunens regi anlägga en 
hundrastgård. Anledningar som angavs var bland annat att grannar motsatte sig en 
hundrastgård, samt att alternativen bedömdes bli för kostsamma. Vidare finns 
goda möjligheter att vistas i skog och natur i direkt anslutning till tätorten. Efter 
kommunfullmäktige har återremitterat förslaget har vidare utredning i frågan 
skett.  

Syftet med en hundrastgård är primärt att skapa en social mötesplats och därför 
har centrala lokaliseringar bedömts som bäst lämpade. Platserna som anses 
möjliga ligger även i anslutning till naturliga promenadstråk i staden. Vidare har 
platserna bedömts utifrån störningsrisk, placering bör inte ske i direkt anslutning 
till bostäder.  

67Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31
(Signerat, SHA-256 0D72EC059011BA72974B31EB7BE9E8391A2C0EBB229B399BC22F537D4D51B128)

Sida 67 av 110



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021-08-31

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Möjliga platser är Vildparken, Sjöängen, Bryggeritomten, Vattenledningsparken, 
Storegårdsområdet samt Bykvarn. 

Kostnaden för anordnande av en hundrastgård är givetvis direkt kopplad till 
storlek och innehåll. Den enskilt största delen är avgränsning som lämpligen görs 
med någon form av staket. Utformningen bör göras varsamt utifrån var den 
lokaliseras. Belysning, papperskorgar, latrintunna, bänkar, eventuella tillbehör för 
hundarnas skull, samt eventuell vattentillgång, bör finnas för att hundrastgården 
ska fungera väl och vara inbjudande.  

Oavsett investeringskostnaden är det sannolikt bättre att satsa på en ordentlig och 
genomtänkt anläggning, som är väl anpassad till nuvarande förutsättningar att ta 
hand om och sköta området. Kostnaden för byggandet av en hundrastgård 
bedöms kunna inrymmas i investeringsbudgeten 2021 vid omprioritering av 
åtgärder. Investeringskostnaden bedöms därför inte som ett hinder för att 
genomföra åtgärden. Kostnaden för en hundrastgård inramad med staket, någon 
parkbänk, papperskorg och latrintunna, samt kompletterande belysning bedöms 
uppgå till cirka 100 tkr. Övriga tillägg har samhällsbyggnadssektorn inte tittat på i 
detta läge. 

Driftkostnaderna består i skötsel av gräsyta, trimning vid staket, sop- och 
latrintömning med mera. Sammantaget bedöms ett driftbehov till cirka tre timmar 
per vecka, beroende på hur väl användarna tar hand om området och följer 
uppsatta förhållningsregler. Nuvarande driftorganisation har idag uppenbara 
svårigheter att utifrån nuvarande tilldelade resurser utföra de ordinarie uppgifterna 
i kommunens orter. Att lägga till ytterligare åtaganden riskerar att påverka den 
allmänna skötseln ytterligare. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att Eksjö 
kommun bör fokusera på åtgärder som i första hand minskar skötselåtagandena, 
så att det grundläggande skötselbehovet uppfylls innan denna typ av 
trevnadstillägg övervägs. 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) att ärendet återremitteras  

för att förtydliga kostnader för drift, samt att utreda möjligheten om alternativa 
driftsformer. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) med fleras återremissyrkande 
mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkanderna. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-07 
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Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslag 2021-02-17  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 293 Väg 892 - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/48 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förklara medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 

Göte Axelsson framför i medborgarförslag 2021-02-15 följande; Vi som är 
boende vid allmänna vägen 892 anser det vara på tiden att Eksjö kommun i 
samarbete med Trafikverket rustar upp denna väg som under många år haft ett 
bristande underhåll samt allmänt dåligt underlag i vägbanan. 

Boende vid denna väg har vid ett flertal tillfällen uppvaktat Trafikverket och även 
kommunen, samt tjatat på Swevia som för närvarande har skötseln av denna väg, 
att något måste göras. Dessa uppvaktningar har skett både skriftligen genom 
namnunderskrifter av alla berörda, samt senast i september genom vår 
bygdeförening via e-post. 

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 framgår bland annat följande: Eksjö 
kommun har i gällande översiktsplan satt upp mål om vilka landsbygdsvägar som 
har högst prioritet för asfaltering. Bland dessa har väg 892 rankats högst. Eksjö 
kommun har påtalat brister och framfört önskemål om beläggning till 
Trafikverket. Åtgärden har inte prioriterats i Trafikverkets planering. 
 
I samband med förarbetena i projektet 2+1 väg Nässjö-Eksjö har Eksjö kommun 
framfört behovet om upprustning av vägen i det fall den avses nyttjas som 
omledningsväg vid delar eller perioder av ombyggnationen. 
 
Eksjö kommun har flera utpekade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) runt sjön Södra Vixen. Vissa av dessa har nyttjats och det har de 
senare åren tillkommit några bostäder och fritidshus i området.  
 
Eksjö kommun kan och bör fortsätta påtala vikten av att belägga vägen med 
likvärdiga motiv, som förslagsställaren framför. Det bör dock inte vara aktuellt för 
Eksjö kommun att i övrigt engagera sig i ärendet, då området har få allmänna 
målpunkter eller större utvecklingsområden som berör vägsträckningen. Någon 
diskussion om att medverka till finansiering bör därmed inte vara aktuell. 
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Samhällsbyggnadssektorn gör den sammantagna bedömningen att Eksjö kommun 
även fortsättningsvis till Trafikverket bör framföra behoven av att vägen ges en 
standardhöjning, och samtidigt klargöra att några finansiella insatser från Eksjö 
kommun inte är aktuella.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslag från Göte Axelsson 2021-02-15  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Trafikverket
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Ks § 294 Trafiksäkerheten Mariannelund - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/57 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förklara medborgarförslaget besvarat. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 

Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2021-02-18 följande; 
Trafiksäkerheten runt centrum i Mariannelund där bussarna stannar för på- och 
avstigningar, bör ses över. Bilister färdas fort genom samhället och även lastbilar, 
de skulle inte ha en möjlighet att stanna om ett litet barn gick vid 
övergångsställena. Förslagsställaren vill att övergångsställena höjs med en vägbula 
så att trafiken saktar ner där människor vistas. Förslagsställaren tror att alla skulle 
uppskatta om trafiken saktades ner där. 

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 framgår bland annat följande:  
För att bedöma trafikriskerna på platsen har Trafikverkets data använts bestående 
av siffror för ÅDT (årsmedeldygnstrafik, medelvärde för antal fordon per dygn) 
och medelhastighet. Utöver siffror tittar vi på platsens utformning, 
siktförhållanden, tillgänglighet och belysning. 

ÅDT:  3 964 fordon (avser båda riktningarna 2019) 

Medelhastighet:  43-45km/h (avser spannet av fyra mätperioder under  
2019) 

Utformning: Busshållplatserna är upphöjda och tillgänglighetsanpassade. 
Bussfickorna har flacka in- och utfartsvinklar, vilket underlättar sikten för föraren. 
Vägbanan är separerad med en upphöjd mittremsa vilket motverkar omkörning på 
vägavsnittet. Det skapar samtidigt ett vilplan utmed övergångsstället, vilket 
minskar exponeringen av gångtrafikanten. Övergångsställena är särskilt markerade 
med reflekterande pollare som markerar övergångsställena och de har 
tillgänglighetsanpassats för flertalet funktionsvariationer med ramper och 
sinusplattor. Den ordinarie vägbelysningen är kompletterad med särskild 
belysning vid övergångsställena.  
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Sammantaget finns det ingen tydlig parameter, varken vad gäller siffrorna i 
tillgänglig statistik eller brister i platsens utformning, som skulle tala för ett behov 
av ytterligare åtgärder.  

Den föreslagna åtgärden med vägbulor är i sig en välfungerande metod, men som 
sparsamt används då de generellt för med sig ett ökat underhållsbehov, och vissa 
miljöer med större mängd tunga fordon även ökade bullernivåer. Åtgärden bör 
dock inte uteslutas i samband med framtida förändringar.  

Trafiksäkerheten är ett område som hela tiden måste omvärderas och utvärderas. 
Risker i trafiken finns alltid och det är ett samspel i trafiken som skapar säkra 
trafikmiljöer. En enskild oaktsam chaufför eller gångtrafikant kan orsaka en 
olycka, oavsett utformning. Utformningen av en gata kan dock vara avgörande för 
att minimera riskerna. I detta fall anser samhällsbyggnadssektorn att Trafikverkets 
anläggning är väl utformad.  

På det aktuella vägavsnittet är Trafikverket väghållare. Eksjö kommun ansvarar 
för, och beslutar om, hastigheterna inom tätortsgränserna. På den aktuella 
sträckan sänktes hastigheten från 50 till 40 km per timme i samband med den 
stora hastighetsöversynen som genomfördes 2012. 

Åtgärder som görs inom vägområdet utförs av Trafikverket. Eksjö kommun för 
kontinuerlig dialog med Trafikverket för att upplysa om trafikrisker och problem. 
Samhällsbyggnadssektorn ansvarar, på uppdrag av kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden, i huvudsak för dialogen och kommer i samband med 
kommande dialoger lyfta detta område ihop med andra för Trafikverkets 
kännedom.  

Dålig hastighetsefterlevnad på såväl statliga som kommunala gator är tyvärr inget 
ovanligt. Ansvaret för hastighetsefterlevnaden ligger i huvudsak på fyra parter. 
Polismyndigheten genom kontroll, Trafikverket och Eksjö kommun genom 
utformning av en säker trafikmiljö, och den enskilde trafikanten genom att visa 
hänsyn i trafiken. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslag från Jerry Murto 2021-02-17  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 295 Rensopning av cykelväg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/46 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 
 
Markus Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 
 
Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande;  
Om mitt medborgarförslag om snöröjning av cykelvägen Hult-Movänta skulle gå 
igenom vill jag att man, när snö och is har försvunnit och våren infunnit sig, 
rensopar cykelvägen från sandningsgrus mellan Hult samhälle och Movänta. Det 
skulle man kunna genomföra genom att man använder sig av en så kallad 
lastmaskin, som oftast är gul och har stora hjul fram och stora hjul bak. Där fram 
på maskinen finns ett stativ där man kan fästa en så kallad sopvals. Sopvalsen 
sänker man ner på asfaltsytan och startar så att den sopar undan gruset ner i diket 
mellan cykelvägen och länsväg 1034. Förslagsställaren bedömer att en sådan 
maskin skulle kosta cirka 800 kronor per timme. Enligt förslagsställarens 
uppfattning skulle jobbet utföras på 60 minuter, vilket gör att totalkostnaden blir 
ringa 800 kronor.  
 
Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande: 
Beslut i detta medborgarförslag är avhängigt beslut i ärendet ”Snöröjning cykelväg 
Hult-Movänta - medborgarförslag”.  
 
Gång- och cykelvägen mellan Hult och Movänta kopplar ihop Hult samhälle med 
Movänta-området vid Försjöns södra strand. Här finns campingplats med 
kommunal badplats, bostäder och fritidshus. Området är också en bra 
utgångspunkt för att nå flera vandringsleder i området.  
 
Gång- och cykelvägen byggdes med utgångspunkt att skapa en säkrare gång- och 
cykelväg till badplatsen, vilket har legat till grund för avvägningen att inte ha 
vinterväghållning på denna gång- och cykelväg. Samhällsbyggnadssektorn har fått 
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in önskemål senaste året om att gång- och cykelvägen ska snöröjas på grund av att 
fler använder gångstråket även vintertid. 

Eksjö kommun har nyligen antagit en ändring av detaljplanen för bostadsområdet 
vid Segelvägen, i syfte att attrahera fler boende i området. Att höja driftnivån på 
gång- och cykelvägen skulle höja attraktiviteten för såväl nuvarande som 
kommande invånare i området 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 296 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/45 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 
 
Markus Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 

Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande;  
Jag vill att man snöröjer cykelvägen mellan Hult och Movänta i hela sin längd och 
bredd, och att man skyndsamt efter snöröjningen halkbekämpar med någon form 
av grus såsom krossgrus. Anledning till medborgarförslaget är att många använder 
cykelvägen för motion så som att gå mellan Hult och Movänta och tillbaka till 
Hult, alternativt Hult Movänta-Bogård och tillbaka till Hult. Skulle förslaget gå 
igenom skulle det resultera i att man slipper gå på länsväg 1034, vilket utgör 
onödig fara för både bilister och fotgängare. I dagens läge kör 
snöröjningsmaskinen från Hult samhälle till Stapelvägen och Mastvägen för att 
utföra snöröjning, maskinen passerar alltså cykelvägen. 

Förslagsställaren informerar om att uppgiften kan genomföras av en så kallad 
lastmaskin som oftast är gul med två stora hjul där fram och två stora hjul bak. I 
framändan på maskinen sitter ett stativ där man kan fästa ett så kallat snöskär, 
som man sedan sänker ner på cykelvägens asfaltsyta och kör framåt så att snön 
skjuts antingen till höger eller vänster sida. Detta gör att det blir rent från snö 
bakom maskinen. Man kan också använda sig av en så kallad jordbrukstraktor 
som finns i flera olika färger oftast blåa eller röda med stora hjul bak, och små hjul 
där fram. I framändan fästs ett snöskär som man fäller ner på asfaltsytan på 
cykelvägen och kör framåt, så att snön skjuts antingen till höger eller vänster sida 
av cykelvägen. 

Förslagsvis menar förslagsställaren, skulle arbetet utföras av den befintliga maskin 
som nu åker förbi cykelvägen mellan Hult samhälle och Stapelvägen som tidigare 
omnämnts. Enligt förslagsställarens beräkningar skulle detta kunna genomföras 
för den ringa summa av 8 000 kronor per säsong.  

76Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31
(Signerat, SHA-256 0D72EC059011BA72974B31EB7BE9E8391A2C0EBB229B399BC22F537D4D51B128)

Sida 76 av 110



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Detta är räknat på följande vis. Kostnad för maskin: 800 kronor per timme. 
Snöröjning 20 gånger per säsong: 30 minuter per röjningstillfälle. 0,5 timmar 
gånger 20 tillfällen skulle resultera i den ringa kostnaden 8 000 kronor. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande: 
Beslut i detta medborgarförslag är avhängigt beslut i ärendet ”Rensopning av 
cykelväg – medborgarförslag”.  

Gång- och cykelvägen mellan Hult och Movänta kopplar ihop Hult samhälle med 
Moväntaområdet vid Försjöns södra strand. Här finns campingplats med 
kommunal badplats, bostäder och fritidshus. Området är också en bra 
utgångspunkt för att nå flera vandringsleder i området.  
 
Gång- och cykelvägen byggdes med utgångspunkt att skapa en säkrare gång- och 
cykelväg till badplatsen och detta har legat till grund för avvägningen att inte ha 
vinterväghållning på denna gång- och cykelväg. 

Samhällsbyggnadssektorn har fått in önskemål senaste året om att gång- och 
cykelvägen ska snöröjas på grund av att fler nyttjar gångstråket även vintertid. 
 
Eksjö kommun har nyligen antagit en ändring av detaljplanen för bostadsområdet 
vid Segelvägen i syfte att attrahera fler boende i området. Att höja driftnivån på 
gång- och cykelvägen skulle höja attraktiviteten för såväl nuvarande som 
kommande invånare i området. 
 
Det som tala emot åtgärden är det relativt låga förväntade användandet för arbets- 
och studiependling för gående och cyklister. 
 
Kostnaden för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning ett normalår är 
beräknat till 11 000 kr per år. Ett normalår innefattar tio rundor per år men är helt 
väderberoende och hur vinterväghållningen utförs beror på flera parametrar.  
 
Snöröjning och halkbekämpning kan i vissa fall göras samtidigt. I detta fall är 
maskinen som används för snöröjning och halkbekämpning av gång- och 
cykelvägar i Hult av en mindre modell för att klara av de smala passagerna som 
finns på gångvägen längs genomfarten i Hult. Det gör att sandspridaren är liten 
och vi får då åka och fylla på flera gånger för att kunna halkbekämpa denna 
sträcka. Detta skapar en viss fördyring i jämförelse med kostnaden för normal 
gång- och cykelvägsvinterväghållning. Hjullastaren som snöröjer gatorna har inte 
sandspridare och således inte möjlighet att göra detta moment då de rättsfall som 
finns säger att en gångväg som snöröjs ska sandas inom två timmar då man skapat 
en halka genom plogning.  
 
För att öka användandet av en redan gjord investering samt att främja gång- och 
cykeltrafiken i Hult även vintertid föreslås att medborgarförslaget bifalls och att 
vinterväghållning utförs på sträckan Hult-Movänta från och med vintern 2021. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 297 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken 
och Hotellträdgården - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/47 

Beslut   
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till förbättrad belysning i 
Vildparken i enlighet med redovisat förslag, med redovisning till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige 
 
att bifalla medborgarförslaget.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 

Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande; Det är många 
som upplever att det är mörkt att promenera i Vildparken kvällstid. Det finns idag 
ingen belysning på grusvägarna i Vildparken utan bara längs de asfalterade vägarna 
vid ån och vägen som går mitt i parken från Parkgatan mot Norra Ågatan.  

Det är ett stort och otryggt område i parken som inte är belyst idag. Blir parken 
belyst skulle det innebära en säkrare och trevligare park att vistas i. 
Förslagsställaren önskar att det blir liknande belysning i Vildparken och 
gångvägen i Hotellträdgården som det är i Järnvägsparken.  

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande: 
Vildparken är ett av Eksjös viktiga besöksmål, men också en viktig 
kommunikationslänk till centrum och Höglandssjukhuset från de norra 
stadsdelarna. Parken används för flera olika funktioner och evenemang och 
utformningen behöver anpassas till denna mångsidighet.  

Medborgarförslaget anses mycket logiskt för att öka känslan av trygghet i 
området. Med närheten till Eksjös största arbetsplats, med bemanning dygnet 
runt, är det ett bra förslag för att öka förutsättningarna för personal att gå eller 
cykla till arbetsplatsen även nattetid och under vintern.  
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Vildparken används vid räddningsuppdrag och extraordinära händelser. Det 
innebär att en friyta måste finnas i parkens södra delar utan höga eller fasta 
föremål. Detta omöjliggör inte en förbättrad belysning, men måste tas i beaktan 
vid utformning av en förbättrad belysning.  

Förslagsställaren föreslår belysning utmed de diagonala grusvägarna. Ett fullt 
utbyggt alternativ skulle innebära ett tillägg med cirka 20 belysningspunkter med 
normal gång- och cykelvägsbelysning. I detta fall kan det dock bli aktuellt med 
lägre belysningsstolpar eller riktad belysning för att nå områden där stolpar är 
olämpliga. Åtgärden är i detta läge grovt kostnadsbedömd till 300-400 tkr i 
investeringskostnad. Driftkostnad för stolparna tillkommer.  

I detta sammanhang behövs upplysning om de stora utmaningarna som finns för 
förnyelse av det befintliga gatljusnätet. En utredning pågår för att beskriva 
behoven och takten för upprustning av gatljusen i kommunen. Utredningen ska 
redovisas för budgetberedningen våren 2022.  

Trots att det finns utmaningar för att hantera gatljuset i stort, föreslår 
samhällsbyggnadssektorn att Vildparkens attraktivitet och trygghet förstärks 
genom utökad belysning. Kostnaden bör inrymmas i investeringsbudgeten för 
2023. Det bör dock förtydligas vid återredovisning av ett konkret förslag till 
förbättrad belysning till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Monica Ahlenius 2021-02-12  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren (missiv)
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Ks § 298 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/36 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23.  

I medborgarförslaget framförs följande; I 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. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande:  
I utredningen redovisas inga kostnader. Det beror på att förutsättningarna för att 
bygga en bro i denna omfattning över statlig järnväg i så fall skulle genomföras av 
Trafikverket. Det finns heller inte några tillförlitliga schablonsiffror att tillgå, då 
förutsättningarna varierar från plats till plats. Några möjliga tidplaner går inte 
heller att redovisa i detta stadie, då objektet är beroende av Trafikverkets 
bedömningar och processer. 

Järnvägen som löper genom Eksjö stad är att betrakta som en barriär och delar 
staden fysiskt. Genom åren har åtgärder genomförts för att öka säkerheten och 
minska barriäreffekten. Förslagsställaren pekar på en punkt som skulle kunna 
motiveras för ytterligare åtgärder, då området saknar en passage och är en av de 
mer tätbefolkade stadsdelarna söder om järnvägen. Den logiska nuvarande 
passagen är gång- och cykeltunneln från Vetlandavägen söder om järnvägen till 
Tullgatan-Södra Storgatan norr om järnvägen. Boende på Bergsgatan, 
Österåsgatan och den mest nordliga delen av Oxtorgsgatan skulle spara cirka en 
kilometers färdväg, beroende på målpunkt, med en gångbro över spåren.  

82Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31
(Signerat, SHA-256 0D72EC059011BA72974B31EB7BE9E8391A2C0EBB229B399BC22F537D4D51B128)

Sida 82 av 110



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Övriga boende i Tuvehagen har en mer gen väg till befintlig passage och får inte 
samma nytta av åtgärden, även om det skulle bli närmare till exempelvis 
Prästängsskolan som är en tydlig målpunkt från området.   

Sammantaget gör samhällsbyggnadssektorn bedömningen att en gångbro över 
järnvägen i nuläget inte går att motivera, med hänvisning till 
befolkningsunderlaget i relation till de sannolikt höga kostnaderna för åtgärden. I 
ett möjligt framtida scenario med ett större behov av tätare bostadsstrukturer 
söder om järnvägen, skulle en åtgärd sannolikt bedömas mer relevant.  
 
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att medborgarförslaget avslås för att istället 
fortsatt fokusera på att förbättra gång- och cykelnätet för snabbare och säkrare 
förbindelser. Gång- och cykelåtgärder bedöms mer kostnadseffektiva och kan 
sammantaget gynna fler invånare. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Medborgarförslag från Magnus Berglund 2021-02-02 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 299 Döp gata eller res staty efter Börje 
Stigwall - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/61 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgaförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. Magnus Wassborg framför i medborgarförslag 2021-02-22 
följande;  

Börje Stigwall, stadsarkitekt under åren 1956–1964 i Eksjö, förhindrade att 
politikerna som styrde Eksjö i början av 1960-talet lät företaget Åhlén och Holm 
riva Gamla stan från ån ner till Norrtull, för att uppföra Tempo. Förslagsställaren 
menar att man kan ana storleken på byggnationen om man jämför ytan av 
parkering och byggnad (numera Willys). Hade politikerna lyckats med att avsätta 
Börje Stigwall, hade man förstört all framtida turistverksamhet. Man hade idag 
inte heller varit en av Sveriges främst bevarade trästäder från 1600–1800-tal, med 
stor uppmärksamhet från Europa. Turistnäringen hade varit obefintlig och man 
kan ana att vissa andra investeringar-dragkamper mellan närliggande städer och 
nationellt, hade utfallit med andra vinnare. En stor del av Eksjös dragningskraft 
och inflyttning beror på stadens äldre kvarter, vilket enligt många skapar en 
genuin stadskärna fortsätter förslagsställaren som önskar att en gata namnges efter 
Börje Stigwall eller att man reser en staty till minne av Börje Stigwall. 

Av tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef samt kartingenjör, framgår 
bland annat följande:  

Medborgarförslaget har diskuterats med kulturavdelningen. Som stöd och 
underlag för beslutet har Lantmäterirapport 2016:9 använts, som är 
Ortnamnsrådets handledning i namnvård. 

Till de svårare ärenden som kommunernas namnorgan har att hantera, hör de 
som innehåller förslag om att en person ska hedras genom att en gata eller allmän 
plats uppkallas efter honom eller henne. Många är förtjänta, men några få måste 
ändå prioriteras. 
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I princip finns tre alternativ: 

•    Vänta på lämpligt objekt i samband med ny exploatering 

•    Leta efter icke namngivet objekt 

•   Byta ut äldre namn mot det nya föreslagna memorialnamnet 

Alla dessa alternativ medför olägenheter och svårigheter. 

Ortnamnsrådet skriver att det finns andra möjligheter att hedra någons minne, till 
exempel genom en skylt, konstverk eller något annat. Samhällsbyggnadssektorns 
förslag är att sätta upp en skylt vid Norra Åbron. Skylten ska vara en hyllning till 
Eksjö kommuns tidigare stadsarkitekter. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist och 
kartingenjör Anne-Lie Andersson, 2021-06-09 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Magnus Wassborg, 2021-02-22  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 300 Bygg en Pumptrack vid 
aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/123 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Katarina Norberg framför i medborgarförslag 2021-04-20 följande;  

Familjen har rest runt mycket i Sverige i år och i fjol - cykling är ju den nya flugan 
i och med covid-19. Att röra på sig utomhus är så viktigt för speciellt barn och 
ungdomar och ännu viktigare nu, då idrotter inte kan genomföras som innan. 

På flera orter bland annat Östersund, Åre, Sundsvall, Örebro, Linköping, 
Upplands - Bro, finns Pumptracks, byggda centralt i städerna. 

Pumptracks är väldigt populära och där åker/cyklar alla åldrar på skateboards, 
kickbikes, BMX-cyklar och andra cyklar. 

Då Katarina Norberg har gått förbi området bakom badhuset finns där en mindre 
skatepark, men där finns även plats för en pumptrack. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Katarina Norberg 2021-04-20 
      

Utdrag:  
Katarina Norberg 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen

86Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31
(Signerat, SHA-256 0D72EC059011BA72974B31EB7BE9E8391A2C0EBB229B399BC22F537D4D51B128)

Sida 86 av 110



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 301 Översyn av parkering på 
Stocksnäsvägen - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/139 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Maria Sjögren Havskog framför i medborgarförslag 2021-05-04 att det är mycket 
trafik på Stocksnäsvägen, sträckan mellan Stocksnäs Förskola och 
Höglandssjukhuset. 

Ofta är bilar parkerade på vägen, vilket skapar en otrygg trafiksituation. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 302 Dedikerad öppen container för 
plastavfall på återvinningscentral -
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/110 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Marcus Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2021-04-09 följande. 

En rapport från Naturvårdsverket visar att plastanvändningen i Sverige har ökat 
med nästan 300 000 ton per år. Konsumenter har blivit bättre på att sortera men 
hittills har möjligheterna till materialåtervinning varit begränsade. Under 
pandemin har dessutom plastkonsumtionen ökat ytterligare till följd av en ökad 
användning av engångsartiklar så som plasthandskar och förpackningar för 
takeaway-mat. 

En viktig åtgärd för att öka plaståtervinningen är att göra det så enkelt som 
möjligt för konsumenter att sortera sitt avfall rätt på återvinningscentralen.  

När man som konsument besöker Eksjö Återvinningscentral, ÅVC, med sitt 
sorterade avfall hänvisas man att slänga sin plast i containern för brännbart avfall, 
där det alltså eldas upp istället för att återvinnas. Ifall man vill sortera plasten 
separat hänvisas man till sopsorteringsstationen för förpackningar. Där måste 
varje förpackningar stoppas in en i taget i den mindre öppningen i containern, 
vilket är väldigt tidsödande då man redan har gjort sig mödan att sortera plasten 
separat och ännu en gång tvingas hantera varje föremål ett i taget. Dessutom är 
detta kärl enbart avsett för förpackningar - plastföremål som antingen är för stora 
för att gå in i containerns öppning eller som inte klassas som förpackningar måste 
hamna i kärlet för brännbart. 

Marcus Olsson föreslår att man bör införa en öppen container dedikerad enbart 
för plastavfall där man kan ösa i sitt redan sorterade plastavfall. Människor är 
bekväma och när man anländer till ÅVC är det lockande att helt enkelt slänga all 
sin plast i brännbart, som instruerat. Med en dedikerad plastcontainer tror 
förslagsställaren att man skulle göra det mycket enklare för konsumenter att dra 
sitt strå till stacken och se till att så mycket som möjligt av plasten återvinns istället 
för att eldas upp. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Marcus Olsson, 2021-04-09 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 303 Utvärdering av beslut tagna under 
pandemin för kommunens verksamheter och dess 
invånare - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/162 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-03-31.  

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Johan Ragnarsson, Jürgen Beck och Mattias Stendahl 
framför i motion 2021-05-26 följande.  

Detta år och föregående år har utmanat hela samhället och hela världen. Det har 
präglats av ovisshet och rädsla, av försakelser och ensamhet, ett år av sorg och 
förtvivlan. Men det har också varit ett år av solidariska gärningar, av 
teknikutveckling och av samarbete.  

Som Coronakommissionen visade i sitt första delbetänkande har pandemin också 
pekat ut allvarliga brister i vårt samhällsbygge. Brister som på olika sätt även 
vidhäftar Eksjö kommun. Coronakommissionens delbetänkande handlade 
specifikt om äldreomsorgen, men det finns också ett värde att titta på kommunen 
och kommunens verksamheter i ett bredare perspektiv.  

Hur har de beslut som tagits på riks- och regionalnivå påverkat kommunen och 
dess invånare, vad har de beslut vi själva tagit haft för inverkan? Till viss del 
handlar det om att identifiera brister eller styrkor i kommunala verksamheter som 
kan ha lett till ökad eller minskad smittspridning – ett av flera områden som 
Coronakommissionen pekade ut är till exempel relationen tillsvidareanställd / 
visstidsanställd personal. 

Men det handlar om också om de sidoförluster som gjorts i beslut som rör till 
exempel distansundervisning, nedstängning av idrottsanläggningar, nedstängning 
av verksamheter som till exempel retrobutiken eller caféverksamheten på I 12-
området. Dessa beslut, som kan ha varit nödvändiga för att bromsa 
smittspridning, har också eventuellt inneburit att vissa ungdomar inte har fått den 
nödvändiga studiehjälp eller studiero de behöver för att erhålla ett godkänt betyg.  

Det kan ha inneburit att ungdomar i idrott eller ensemblemusicerande har förlorat 
ett år av värdefull träning. Det kan ha inneburit att personer i omsorg har fått en 
ökad grad av ensamhet och eventuellt psykisk ohälsa som följd på grund av att 
deras vanliga mötesplatser har varit stängda.  
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Näringslivet har också i olika grad påverkats - för vissa har året kanske till och 
med betytt en ökad försäljning, medan det för andra har varit en oviss tid.  

Ovanstående är inte en heltäckande genomgång och andra ser säkert andra 
områden som har drabbats.  

Vänsterpartiet yrkar på att kommunstyrelsen och förvaltningen på sektorsnivå 
utvärderar och identifierar styrkor och brister under det gångna året, med syfte att 
hitta såväl framgångsfaktorer som förbättringsområden. Syftet är tvåfaldigt. För 
det första att dra lärdomar av hanteringen och de beslut som tagits. För det andra 
att identifiera kvarvarande behov som har uppstått så att de kan åtgärdas. Det kan 
till exempel vara specifika insatser avseende att bryta ensamhet eller att erbjuda 
möjligheter till att ta igen förlorade studier. Det kan vara specifika satsningar för 
att utjämna relationen tillsvidareanställda/visstidsanställda eller riktade insatser 
avseende näringslivet.  

Huvudfrågan är - vilka problem och negativa förändringar har uppstått och hur 
kan de åtgärdas av kommunen eller andra krafter i samhället? 

Vänsterpartiet föreslår med anledning av ovanstående 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt förvaltningen att utvärdera 
pandemiåret och de beslut som tagits för att identifiera styrkor och svagheter 
under det gångna året, samt att identifiera eventuellt kvarvarande behov så att 
dessa i förlängningen kan åtgärdas. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-05-26 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Ledningsutskottet
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Ks § 304 Nifsarpsskolan - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/163 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till barn- och utbildningsberedningen 
 med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-05-26 följande. 

På Eksjö Stadshus ägarsamråd 2021-05-25 gavs information om Nifsarpsskolan. 
Den är en privatskola i bolagsform mellan Eksjö kommun och andra aktörer, och 
är en av Eksjö kommuns populäraste skolor, vilket är mycket positivt. En skola 
som har det dubbla söktrycket bland elever som första val i förhållande till antal 
erbjudna platser bidrar till höga antagningspoäng.  

Under flera år har just elever som är praktiker blivit skolans bästa elever som gått 
ut ur gymnasiet som kursettor.  

Elever som nu kan ha det rätta handlaget, men som har haft det lite svårare att ta 
till sig teoretiska kunskaper i grundskolan på grund av olika omständigheter, har 
nu svårt att över huvud taget bli antagna till någon av utbildningarna genom att 
skolan nu blivit så populär.  

Samtliga elever med rätt handlag från denna skola oavsett vald yrkeslinje, har 
oftast arbete långt innan de slutfört sin skolgång, vilket har medfört vissa positiva 
problem men som löst sig mellan skolledning, arbetsgivare och elev genom 
gemensamma överenskommelser och avtal. Det vore mycket olyckligt om skolan 
och yrkesbranschen skulle tappa dessa elever med gedigna egenskaper.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

att kommunstyrelsen ger uppdrag åt Eksjö Stadshus AB att, tillsammans med 
ägare på Nifsarpskolan, se över processen i samband med ansökningen för elever 
som är praktiker, men inte uppfyller de teoretiska kraven ges möjlighet att bli 
antagna till skolans yrkesprogram. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Ulf Svensson (SD) 
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Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
Ledningsutskottet
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Ks § 305 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/166 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) framför i motion 2021-05-26 följande. 

Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än 
så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer.  

Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svensk offentlig 
verksamhet. Att Eksjö kommun som organisation ska arbeta för att uppfattas som 
öppen och ärlig samt arbeta för att motverka motsatsen har förhoppningsvis 
ingen någon avvikande uppfattning kring. Även om detta är allas vår målbild vore 
vi naiva om vi trodde att oegentligheter inte kan förekomma även i vår 
organisation. Sedan 2017 finns det i lagstiftningen1 ett särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 
arbetsgivarens verksamheter. Låt oss anta att lagstiftningen inte har tillkommit 
utan en anledning.  

Syftet med en vissel blåsarfunktion är just att en enskild person, oftast genom en 
krypterad funktion, ska kunna meddela kännedom eller misstankar om lagbrott 
eller annan typ av oegentligheter som denne inte upplever är möjligt att hantera 
genom ordinarie kommunikationskanaler. Exempel på vilken typ av ärenden som 
det kan handla om är bedrägeri, mutor, sexuella trakasserier, brott mot annan 
lagstiftning eller andra allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer.  

Införande och användande av en visselblåsarfunktion bör ske på ett sådant sätt att 
den som anmäler ska kunna känna trygghet att uppgifterna behandlas med hög 
integritet och anmälningar bör även kunna ske anonymt. Ärenden bör hanteras 
enligt tydliga riktlinjer där alla inkomna ärenden behandlas med grundlighet och 
seriositet. Anmälningsmöjligheten bör vara öppen för såväl anställda och 
förtroendevalda som allmänheten.  

Jönköpings kommun, som Eksjö kommun köper juristtjänster från och med 1 
januari 2021, har under flera år haft en visselblåsarfunktion. Vid framtagandet av 
en vissel blåsarfunktion för Eksjö kommun finns säkerligen möjlighet till 
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erfarenhetsutbyte med Jönköpings kommun och kanske även ett framtida 
samarbete i frågan.  

Även om det via en sådan här funktion kan inkomma ärenden som inte 
tolkas/kvalificeras som lagbrott och/eller oegentlighet ger funktionen möjligheten 
att sådana händelser och situationer kommer till vår kännedom.  

Det enda alternativet till att eventuellt inte behöva hantera uppgifter som i ett 
senare skede kanske visade sig inte stämma är att ha det som idag, det vill säga att 
möjligheten med en vissel blåsarfunktion inte ens finns. I slutändan är det en fråga 
om att bevara sin trovärdighet och sitt förtroende. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  

att Eksjö kommun, enligt ovanstående, inrättar en visselblåsarfunktion för hela 
kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Ledningsutskottet
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Ks § 306 Uppsättning av askkoppar utmed Södra 
och Norra Storgatan - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/103 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2021-04-05 följande.  
 
Gångbanorna i centrum av vår vackra stad är nedsmutsade med cigarettfimpar. 
Det beror till stor del av att det inte finns några askkoppar.  
 
Mats Martinsson vill därför att askkoppar sätts upp, en vid varje papperskorg 
utmed Södra och Norra Storgatan. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2021-04-05 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 307 Säkrare motionsspår - medborgarförslag 
- fördelning 
Dnr KLK 2021/113 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Anneli Ahnstedt Stengård framför i medborgarförslag 2021-04-15 följande;  

På Eksjö kommuns hemsida står följande. I Eksjö kommun finns fina 
promenadslingor. Där hittar vi också en strövstigskarta över Hunsnässpåret, som 
är en fantastisk promenadsträcka för förslagsställaren personligen, men också för 
väldigt många Eksjöbor. 

Anneli Ahnstedt Stengård växte upp i Eksjö men flyttade till Gotland 1986 för att 
bo där ända fram till 2016, då jag återvände. Eftersom hon är en person som 
tycker mycket om att promenera sökte hon sig då ganska snart till rundan runt 
Hunsnäsen. Till hennes förvåning upptäckte hon att ingenting hade förändrats 
under alla år hon varit borta.  
 
Med tanke på hur många människor som promenerar sträckan varje dag är det 
anmärkningsvärt att bilen får ta så stor plats. Anneli Ahnstedt Stengård skulle till 
och med vilja påstå att det är förenat med stor trafikfara att gå där.  

Förslagsställaren vill att man i första hand enkelriktar sträckan. Det skulle 
innebära att vägen också skulle rymma en cykel- och gångväg. Så småningom 
skulle man också kunna tänka på lite bekvämlighet, såsom soffor, och 
utsmyckning längs med vägen. Ett redan uppskattat motionsspår skulle bli ännu 
mera uppskattat och säkerheten för dem som går och cyklar där skulle bli mycket 
större. Alla skulle då känna sig tryggare och kunna njuta av omgivningarna där. 

Sammanfattningsvis anser förslagsställaren att ett trafikgenomtänkt Hunsnässpår 
skulle skapa en tryggare, miljövänligare och mer njutningsfull promenad- och 
cykelrunda för Eksjöbor och andra som söker sig dit, utan att det skulle behöva 
påverka den bofasta befolkningen i området nämnvärt. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Anneli Ahnstedt Stengård, 2021-04-15 
 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 308 Utomhusgym vid Brännemon - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/169 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Ann-Sofi Kjellström framför i medborgarförslag 2021-05-26 önskemål om att 
utomhusgym i trä samt belysning anläggs i Brännemon. 

Martinssons Trä har gjort trägym för Skellefteå kommun som varit mycket 
uppskattat. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag 2021-05-26 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 309 Lokalproducerat kött till skolor och 
äldreomsorg - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/170 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till ledningsutskottet med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-06-02 framförs följande;  

Härjedalens kommun har köpt 22 kor för att kunna servera lokalproducerat 
kvalitetskött i äldreomsorgen och i skolorna. I en upphandling har fyra bönder i 
Härjedalen erbjudit sig att sälja 22 kor till kommunen. 

Djuren föds upp hos bönderna tills det är dags för slakt. De 22 korna ger runt 4 
ton kött som bereds i kommunens egna kök och sedan serveras i äldreomsorgen, 
skolorna och förskolorna.  

Ovanstående är utdrag ifrån Härjedalen kommuns Facebooksida. 

Förslagsställaren tycker att det är ett helt fantastiskt initiativ som verkligen visar åt 
vilket håll man behöver tänka gällande klimatet och miljön i framtiden. Att vara 
med och bidra till minskade transporter och utsläpp, stödja de lokala lantbrukarna 
och samtidigt se till att våra äldre och barn äter bra kött blir en win-win-situation 
för alla. 

Förslagsställaren tycker att Eksjö kommun borde ta efter detta fantastiska initiativ! 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag 2021-06-02 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen
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Ks § 310 Förbättra trafiksituationen vid 
Stockholmsvägen Grenadjärgatan med flera - 
motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/178 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-06-14 följande;  

När man pratar med kommuninvånare om trafiksäkerheten i centralorten, 
återkommer ofta en plats som osäker, där det både hänt, och hållit på att hända 
trafikolyckor.  

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

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

Detta är till viss del ingenting nytt. När 112-området såldes 1995 skrevs det in i 
exploateringsavtalet att Eksjö kommun skulle anlägga en rondell i korsningen där 
Kaserngatan startar, en rondell som än idag inte är byggd. Motionen handlar dock 
inte om att det absolut ska byggas en rondell utanför 112-området, utan att tanken 
som fanns redan 1995, troligen fanns av en anledning. 

Förslag på lösningar kan exempelvis vara annan typ av skyltning, avsmalningar, 
kantsten av något slag eller andra fysiska åtgärder, men detta är något som 
motionären tycker att en vidare utredning ska titta närmare på. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sebastian Hörlin  

att åtgärder ska vidtas för att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna 
Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, 
Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-06-14 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 311 Motorburen ungdom - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/160 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till tillväxt- och utvecklingsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet, genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion  
2020-05-19 följande.  
 
Ungdomar har olika intressen och utövar sin hobby antingen individuellt eller 
tillsammans med andra. Ibland sker det strukturerat inom föreningslivet, ibland i 
andra för tillfället sammansatta, lämpliga konstellationer. 

Motorburen ungdom är oftast ett kompisgäng som samlas för att spontant utöva 
sitt intresse. Antingen visar de upp sina fordon på våra gator eller så kan de samlas 
på parkeringsplatser eller motsvarande för att träffa andra likasinnade.  

Omgivningen upplever ibland denna verksamhet som allmänt störande. Men 
många av ungdomarna tar sin hobby på stort allvar och har lagt ner ett otal 
timmar på sitt objekt.  

Ungdomars mentala hälsa är beroende av meningsfullhet. Samhället inkluderar 
gärna barn och unga som vill idrotta, men motarbetar vissa andra - som ibland 
nästan kategoriseras som busar. Men det finns alltid wannabees eller hangarounds 
som inte vill följa samhällets regler, oavsett vilken verksamhet det gäller.  

Miljöpartiet anser att även motorintresserade ungdomar borde ha en tillåtande 
plats i vår kommun. Även om bilar snart drivs fossilfritt eller förnybart så lär 
intresset för bilar och motorer inte minska i framtiden.  

Denna motion syftar till att motorburen ungdom bereds möjligheter att utöva sitt 
intresse så som andra ungdomar har möjligheter att utöva spontanidrott. 

Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun vill därför  

• att kommunen utreder frågan om lämplig plats där motorburen ungdom kan 
utöva sitt intresse 

• att formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur 
denna verksamhet skulle kunna bedrivas, och  

• att en genomförandeplan därefter presenteras. 
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Kommunstyrelsen 2021-08-31

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Motion från Miljöpartiet, Lea Petersson och Eva Ekenberg 2021-05-19 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 312 Verkställighet medborgarförslag och 
motioner 2021 
Dnr KLK 2021/196 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna uppföljningen, samt 
 
att uppföljningen anmäls till Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från 2021 och 
bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställt. Av uppföljningen framgår att 8 
motioner och 39 medborgarförslag behandlats under perioden. 

Beslutsunderlag  
Förteckning av verkställighet motioner och medborgarförslag 
Tidigare redovisade motioner och medborgarförslag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 313 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
Dnr KLK 2021/35 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 och 2021-08-17. 
Protokoll från budgetberedningen 2021-06-17, samt beslut fattade med stöd av 
delegation anmäls. 

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

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
Ledningsutskottets protokoll 2021-06-15, 2021-08-17 
Budgetberedningens protokoll 2021-06-17 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 314 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorns - Samverkansprotokoll grundskola 2021-05-20  
Barn- och utbildningssektorns - Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-06-10 
Barn- och utbildningssektorns – Samverkansprotokoll Gymnasieskolans 2021-05-27 
Sociala sektorns - Samverkansprotokoll 2021-05-25 
Samhällsbyggnadssektorns - Samverkansprotokoll 2021-06-21 
Kommunledningskontorets - Samverkansprotokoll 2021-04-19 
Kommunledningskontorets - Samverkansprotokoll 2021-03-15 
Kommunledningskontorets - Samverkansprotokoll 2021-02-10 
Eksjöortens ryttarförening - Återredovisning integrationspott 
Föreningen Aktivt Centrum i Mariannelund - Återredovisning integrationspott 
Föreningen Aktivt Centrum i Mariannelund - Verksamhetsberättelse 2018  (2017) 
Verksamhetsberättelse 2020  2019  
Kommunfullmäktiges beslut - Vetlanda - 2021-05-19 Revision delägda bolag - 
överenskommelse  
Tillgänglighetsrapport - Påpekande om bristande tillgänglighet på eksjo.se 
Inkommen skrivelse angående boendesituationen i Mariannelund 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg 
 
 

 

----- 
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Ks § 315 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-16 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-06-16 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-08-18 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-08-18 
Socialnämndens protokoll 2021-06-16 
Socialberedningens protokoll 2021-06-16 
Socialnämndens protokoll 2021-08-18 
Socialberedningens protokoll 2021-08-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-06-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-18 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-08-18 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-06-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-08-18 

 

----
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Ks § 316 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från   

Eksjö Stadshus AB 2021-05-27 

 

-----
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-31


 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-18:30, mötet är digitalt med anledning av covid-19                                


och sänds från kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. 
 
Beslutande 


Ledamöter Annelie Hägg (C) 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) § 257-279, 281-293, 297-316 
Ulf Björlingson (M) § 258-316 
Ingegerd Axell (S) § 
Bo Ljung (KD) 
Lennart Gustavsson (S) 
Christer Ljung (L) 
Maria Havskog (C) § 258-316 
Birgitta Johanson (S) 
Rozita Hedqvist (S) 
 


 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande för Elisabeth Werner (SD) 


Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande för Stellan Johnsson (C) 
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande för Ulf Björlingson (M) § 257 
Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande för Markus Kyllenbeck (M) § 281, 295-296 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande för Ingegerd Axell (S) § 267-269, 272-275, 
279, 285-289, 291, 312-316 
 


 
Övriga närvarande  


Ersättare Johan Ragnarsson (V) 257-266, 270-271,276-278, 280-284, 290, 292-311 
Marie-Louise Gunnarsson (M)  
Annelie Sjöberg (M) § 257-266, 274, 276-278, 280-284, 290 
 


 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 


Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 260-261 
Carina Andersson, funktionschef individ- och funktionshinderomsorgen (IFO) § 258 
Åsa Löfqvist, verksamhetsutvecklare individ- och funktionshinderomsorgen (IFO) § 258  
Jill Ekdahl, enhetschef för hälsa, integration och arbete (HIA) § 258 
Anna Estevik, förste socialsekreterare ekonomiskt bistånd § 258 
B-O Södergren, barn- och utbildningschef § 259, 263-264 
Eddie Andersson, funktionschef § 265 
Patrik Hedström, socialchef § 265-266 
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn § 274, 284 
Malin Claesson, HR-chef § 276-278 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 280-283, 292-299 
Felix Mårtensson, planarkitekt § 282 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 270-271 
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Övriga  
  
Utses att justera Lennart Gustavsson  
 
Justeringens plats      Paragrafer 257-316 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lennart Gustavsson  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 


Kommunstyrelsen 2021-08-31 


Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


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


Organ Kommunstyrelsen 


Sammanträdesdatum 2021-08-31 


Förvaringsplats 
för protokollet


Datum då anslag 


Stadshuset 


2021-09-09 Datum då anslag 2021-09-10-01
publiceras tas bort 


Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-08-31 


 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


 
 
 Upprop   


 Val av justerare   


§ 257 Godkännande av föredragningslistan   


§ 258 Utredningsuppdrag sociala sektorn - redovisning 2021/212  


§ 259 Åtgärdsplaner barn- och utbildningssektorn - redovisning 2021/218  


§ 260 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - förvaltningen 2021/29  


§ 261 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - förvaltningen 2021/29  


§ 262 Direktupphandling 2021 - kvartalsredovisning två - Förvaltningen 2021/142  


§ 263 Redovisning och plan för tilläggsbudget - barn- och 
utbildningssektorn 


2020/285  


§ 264 Statsbidrag "Skolmiljarden" redovisning- barn- och 
utbildningssektorn 


2021/200  


§ 265 Plan för äldreomsorg i budgetbalans 2021-2022 2020/285  


§ 266 Möjlighet till ekonomiskt stöd på grund av covid-19 2021/183  


§ 267 Tertialrapport 2021 - Höglandsförbundet 2021/172  


§ 268 Förbundsordning - Höglandets Ekonomiservicekontor - revidering 2021/171  


§ 269 Höglandets Samordningsförbund - äskande av medel 2022 2021/191  


§ 270 Miljöpolicy 2021/109  


§ 271 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 2021/95  


§ 272 Åtgärdsprogram minskad klimatpåverkan 2021-2025 för 
Jönköpingslän - remiss 


2020/325  


§ 273 Eksjö kommuns riktlinjer mot våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck 


2021/201  


§ 274 Vux i12 och Campus i12 - organisation 2020/210  


§ 275 Underhåll väg Skedhult Ga:1 till Skedhults gård - rutiner och 
utbildning 


2021/144  


§ 276 Antalet anställda och sjukfrånvaro - förvaltningen 2021/30  


§ 277 Antalet anställda och sjukfrånvaro - information 2021/30  


§ 278 Pension - erbjudande alternativ KAP-KL 2020/125  
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Kommunstyrelsen  2021-08-31 


 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


§ 279 Eksjö International Tattoo 2022 2021/199  


§ 280 Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vatten och avlopp i Havraviken 


2021/207  


§ 281 Upprättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vatten och avlopp i Sjövik 


2021/208  


§ 282 Lekplatsutredning 2021/209  


§ 283 Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen och 
strålskyddsförordningen 


2021/210  


§ 284 Smart Specialiseringsstrategi i Region Jönköpings län - Remiss 2021/202  


§ 285 Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster - remiss 


2021/159  


§ 286 Kyckling från Kronfågel 2021/190  


§ 287 Sammanträdesplan 2022 2021/203  


§ 288 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Kulturskola 2020/261  


§ 289 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Fritidsgård 
Spelverket 


2020/260  


§ 290 Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete 2021/38  


§ 291 Projekt socialt stöd - information 2021/211  


§ 292 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - medborgarförslag 2021/55  


§ 293 Väg 892 - medborgarförslag 2021/48  


§ 294 Trafiksäkerheten Mariannelund - medborgarförslag 2021/57  


§ 295 Rensopning av cykelväg - medborgarförslag 2021/46  


§ 296 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta medborgarförslag 2021/45  


§ 297 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken och Hotellträdgården - 
medborgarförslag 


2021/47  


§ 298 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - medborgarförslag 2021/36  


§ 299 Döp gata eller res staty efter Börje Stigwall - medborgarförslag 2021/61  


§ 300 Bygg en Pumptrack vid aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag - fördelning 


2021/123  


§ 301 Översyn av parkering på Stocksnäsvägen - medborgarförslag - 
fördelning 


2021/139  


§ 302 Dedikerad öppen container för plastavfall på återvinningscentral -
medborgarförslag - fördelning 


2021/110  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


§ 303 Utvärdering av beslut tagna under pandemin för kommunens 
verksamheter och dess invånare - motion - fördelning 


2021/162  


§ 304 Nifsarpsskolan - motion - fördelning 2021/163  


§ 305 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion - fördelning 2021/166  


§ 306 Uppsättning av askkoppar utmed Södra och Norra Storgatan - 
medborgarförslag - fördelning 


2021/103  


§ 307 Säkrare motionsspår - medborgarförslag - fördelning 2021/113  


§ 308 Utomhusgym vid Brännemon - medborgarförslag - fördelning 2021/169  


§ 309 Lokalproducerat kött till skolor och äldreomsorg - 
medborgarförslag - fördelning 


2021/170  


§ 310 Förbättra trafiksituationen vid Stockholmsvägen  Grenadjärgatan 
med flera - motion - fördelning 


2021/178  


§ 311 Motorburen ungdom - motion - fördelning 2021/160  


§ 312 Verkställighet medborgarförslag och motioner 2021 2021/196  


§ 313 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation 2021/35  


§ 314 Anmälningsärenden   


§ 315 Nämnd- och beredningsprotokoll   


§ 316 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   


 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-31


 
  


Ks § 257 Godkännande av föredragningslistan 
 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Åtgärdsplaner barn- och utbildningssektorn - redovisning
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 258 Utredningsuppdrag sociala sektorn- 
redovisning 
Dnr KLK 2021/212 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Carina Andersson, funktionschef individ- och funktionshinderomsorgen (IFO),  
Åsa Löfqvist, verksamhetsutvecklare individ- och funktionshinderomsorgen (IFO),   
Jill Ekdahl, enhetschef för hälsa, integration och arbete (HIA), samt  
Anna Estevik, förste socialsekreterare ekonomiskt bistånd, redovisar under dagens 
sammanträde följande utredningsuppdrag: 


- Nuvarande arbete med socialt stöd med nuläge, demografi, planerade åtgärder  
  och ekonomisk redovisning, 
 
- Handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom socialt stöd,  
 
- Behovet inom LSS fram till 2026 samt handlingsplan för att möte behovet. 
 


Beslutsunderlag  
Presentation Ekonomiskt bistånd o AME 
Presentation Handlingsplan minska placeringar- förebyggande arbete 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 259 Åtgärdsplaner barn- och 
utbildningssektorn - redovisning 
Dnr KLK 2021/218 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
I samband med redovisning av Tertialrapport per 2021-04-30 § 213, beslutade 
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade 
åtgärdsplaner samt dess uppföljning, för de verksamheter inom Barn- och 
utbildningssektorn som avviker negativt mer än 3 procent, samt uppföljningen av 
beslut tagna i verksamheten för att minska underskottet för verksamheter med 
avvikelsen på 1-3 procent. 


Skolchef B-O Söderberg redovisar muntligt under dagens sammanträde de 
uppdrag som kommunstyrelsen beslutat ska redovisas. 


Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
      


Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 260 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna lämnad uppföljningsrapport.  


Ärendebeskrivning  
Efter årets fem första månader prognostiseras årets resultat bli positivt, 39,9 mnkr 
(motsvarar 3,3 procent av skatter och bidrag). Det är 8,5 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 31,4 mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag).  


Sektorerna har till och med maj förbrukat 457,3 mnkr (40,7 procent) av 
budgetanslaget på 1 123,2 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 18,8 mnkr. Tidigare prognoser under året har visat på större 
underskott för sektorerna men från majuppföljningen innebär den beslutade 
tilläggsbudgeten att sektorerna har 7,8 mnkr mer i budget. 


Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr efter maj. 


Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  


Revisionen redovisar ingen avvikande prognos men poängterar en osäkerhet i 
prognosen i och med uppstart av revisionskontor från september. 


Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr (1,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. 


Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr (0,5 
procent av budgeten). Flera delar av verksamheten prognostiserar positiva 
avvikelser och mät- samt plan- och byggverksamheten prognostiserar negativa 
avvikelser. Jämfört med prognosen i april har sektorn tillförts 0,1 mnkr i 
tilläggsbudget. 


Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 7,5 mnkr (-1,6 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med aprilprognosen är det en förbättring med 1,1 mnkr, 
samtidigt som tilläggsbudget tillförts med 3,9 mnkr. 


Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 15,9 mnkr (-3,4 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 4,5 mnkr. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Jämfört med prognosen i april har sektorn tillförts 3,8 mnkr. 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 positiv avvikelse på 0,7 mnkr 
(+1,0 procent av budgeten), en förbättring med 0,9 mnkr från föregående månad. 
Sektorn har utifrån tidigare negativa prognoser utarbetat en åtgärdsplan i samband 
med tertialrapporten. 


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


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


Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr.  


Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  


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


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


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


fastighetsavgift 


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


Investeringar 


66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med maj har 16,5 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 58,6 mnkr, vilket är 8,0 mnkr lägre än budget.  


Sammanfattande kommentar 


Med den kunskap som finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets 
resultat positivt på grund av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Tilläggsbudgeten som kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-22 §68 i har 
minskat underskottet för sektorerna och också minskat överskottet för statsbidrag 
jämfört med tidigare prognoser under året. 


 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-05-30  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-06-16 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 261 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna lämnad uppföljningsrapport.  


Ärendebeskrivning  
Efter första halvåret prognostiseras årets resultat bli positivt, 35,8 mnkr 
(motsvarar 3,0 procent av skatter och bidrag). Det är 4,4 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 31,4 mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag).  


Sektorerna har under första halvåret förbrukat 564,6 mnkr (50,3 procent) av 
budgetanslaget på 1 123,2 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 22,9 mnkr. Jämfört med majprognosen är det en försämring 
med 4,1 mnkr. 


Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr efter juni. 


Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  


Revisionen redovisar ingen avvikande prognos men poängterar en osäkerhet i 
prognosen i och med uppstart av revisionskontor från september. 


Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr (1,4 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. 


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


Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 7,2 mnkr (-1,6 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan. Jämfört med majprognosen är det en förbättring med 0,3 mnkr. 


Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 19,8 mnkr (-4,3 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 3,9 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade för externa 
placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar samt 
ekonomiskt bistånd samt hälso- och sjukvård.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr 
(+0,6 procent av budgeten), vilket är 0,3 mnkr lägre än föregående månad.  


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


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


Prognosen för pensioner är negativ, 4,1 mnkr. 


Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr.  


Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än budget beroende på att 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare bedömning av 
utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 2021.  


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


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


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


fastighetsavgift 


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


Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med juni har 17,0 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 59,4 mnkr, vilket är 7,2 mnkr lägre än budget.  
 
Sammanfattande kommentar 
Med den kunskap som finns idag är prognosen för sektorerna negativ men årets 
resultat positivt på grund av bättre utfall på skatteintäkter och bidrag.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-05-30  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-06-16 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 262 Direktupphandling 2021 - 
kvartalsredovisning två - förvaltningen 
Dnr KLK 2021/142 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna lämnad rapport. 


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


Respektive beredning och ledningsutskott har behandlat redovisningen för andra 
kvartalet. Redovisningarna kompletteras till kommunstyrelsen med en 
sammanställning totalt för kommunen.  


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


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


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


Uppföljning direktupphandlingar kvartal 2; sammanställning över samtliga 
sektorers köp upp till 615 312 kronor. 
 


 26 direktupphandlingar har genomförts för ett sammanlagt belopp av 1 
988 221 kronor. 
 


 10 av direktupphandlingarna var konkurrensutsatta och dokumenterade, 
totalt belopp 780 059 kronor. 
 


 13 av direktupphandlingarna var enbart dokumenterade, totalt belopp 
887 658 kronor. 
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 3 av direktupphandlingarna var varken konkurrensutsatta eller 
dokumenterade, totalt belopp 320 504 kronor  


Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift helt saknas för 3 
direktupphandlingar till ett värde av 320 504 kronor.  


Respektive sektor återkopplar till berörda verksamheter där direktupphandlingen 
saknar dokumentation och konkurrensutsättning, för att på så vis uppnå 
förbättrad följsamhet. 


Upphandlingsenheten granskar inkomna dokumentationer kontinuerligt och 
återkopplar till verksamheterna när så behövs för att uppnå förbättrad följsamhet. 
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Socialberedningens beslut 2021-08-18 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-08-18 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-08-18 
      


Utdrag:  
Upphandlingssamordnare, ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 263 Redovisning och plan för tilläggsbudget 
- barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2020/285 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna redovisad plan. 


Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22, § 68, att till barn- och utbildnings-
sektorns ram för grundskolan, tillföra 3,9 mnkr för hantering av ökade kostnader 
samt kvalitetshöjande insatser i verksamheten. 


Efter dialog med barn- och utbildningsberedningen valde sektorn att fördela ut  
2 200 tkr till högstadieskolorna, 1 625 tkr till F-6 skolor, fördelat enligt 
socioekonomi, samt 75 tkr för central satsning på matematik. 
 
Anledningen till att högstadiet fick en stor andel av tilläggsbudgeten, var för att 
skapa bättre förutsättningar för att fler elever ska nå högre måluppfyllelse och 
minska risken för utbildningstapp på grund av pandemin. Sektorn valde att 
fördela enligt socioekonomi till F-6 skolorna eftersom det bidrar till en mer 
likvärdig skola för alla elever.  


I de flesta budgetsammanhang ses förskoleklass, fritidshem och grundskola som 
en helhet, eftersom samma rektor ansvarar för alla tre verksamheterna. Ett år kan 
det på en skola exempelvis behöva läggas extra resurser på grundskola, ett annat 
år på förskoleklass. Därför ser sektorn förskoleklass, fritidshem och grundskola 
som en helhet.  


Vid föregående budgetuppföljning, 2021-04-30 var prognosen:  
Förskoleklass: +0,6 mnkr 
Fritidshem: +0,6 mnkr 
Grundskola: -1,8 mnkr 
Verksamheterna tillsammans: -0,7 mnkr 


Vid budgetuppföljning, 2021-05-31 var prognosen:  
Förskoleklass: +0,6 mnkr 
Fritidshem: +1,0 mnkr 
Grundskola: -0,8 mnkr 
Verksamheterna tillsammans: +0,7 mnkr 


I prognosen för grundskola ingår 400 tkr i personalkostnader avseende inlånad 
personal från tillväxt- och utvecklingssektorn, med anledning av pandemin.  
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Plan för budget i balans för grundskolan 


 Sektorn har under året inte tillsatt vikarier fullt ut vid all sjukfrånvaro.  
 Personalbemanningen minskas på vissa enheter som inte har en budget i 


balans. Det finns med i grundskolans prognos.  
 I grundskolans prognos ingår minskade intäkter från Migrationsverket om 


0,8 mnkr. Behoven är fortsatt stora och kostnaderna är svåra att minska i 
samma takt som intäkterna minskar.  


Åtgärdsplaner fortsätter att användas för att säkerställa att åtgärder genomförs för 
en budget i balans. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
      


Utdrag:  
Skolchef 
Sektorsekonom 
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Ks § 264 Statsbidrag "Skolmiljarden" redovisning- 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2021/200 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Det statliga stödet till skolväsendet förstärktes med 1 miljard kronor under 2021. 
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  


Skolverket har fått i uppdrag att fördela och betala ut skolmiljarden till alla 
kommuner under 2021. Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet 
folkbokförda barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Utifrån denna 
beräkningsgrund erhåller Eksjö kommun 1 686 862 kronor.  


Kommunen bestämmer själv utifrån sina behov, hur medlen ska fördelas. 
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av sina resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag.  


Barn- och utbildningssektorn i Eksjö kommun har beslutat att fördela det 
tilldelade beloppet med 590 kronor per folkbokförd elev, vilket innebär att samma 
peng per elev ges från förskoleklass till gymnasium.  


Ett brev har gått ut till alla fristående skolor att de kan ta del av sina pengar, 590 
kronor per elev. Pengarna betalas ut under våren 2021 och beräknas på elevantalet 
vårterminen 2021. Det är de fristående skolorna som själva som fakturerar 
beloppet.  


För grundskolan har 200 tkr avsatts för extra stöd under lovskolan, samt för 
utbetalning till de fristående skolorna. Efter att dessa medel avsatts centralt har 
övriga medel fördelats ut till alla F-9 skolor efter elevantal vårterminen 2021, på 
respektive skola. Varje skola har själva bestämt hur de vill använda sina medel.  


Vissa skolor har börjat använda sin del, medan andra kommer att använda den 
under hösten. Exempelvis har gymnasiet under våren haft en elevcoach anställd 
och vissa skolor kommer att köpa in extra läromedel till hösten, som de annars de 
inte hade haft budgetmedel till. Vissa skolor kommer göra resursförstärkningar 
under hösten. 
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För att kunna följa upp ”skolmiljarden” har en ident per skola skapats. En 
gemensam aktivitet ska användas till allt som rör ”skolmiljarden”. På så sätt kan 
sektorn följa upp vad respektive skola har använt sina medel till.   


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Nina Dahl, 
sektorsekonom, 2021-06-10. 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-06-16 
      


Utdrag:  
Skolchef 
Sektorsekonom 
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Ks § 265 Plan för äldreomsorg i budgetbalans 
2021–2022 
Dnr KLK 2020/285 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna förslag till fördelning av statsbidrag för att säkerställa god vård och 
omsorg av äldre personer 2021-2022. 


Ärendebeskrivning  
Budget i balans 


Tertialrapport 2021-04-30 påvisar att äldreomsorgen prognostiserar en budget i 
balans, exklusive statsbidrag på 8,4 mnkr. 


 


Det prognostiserade överskottet som finns inom särskilt boende, är kopplat till att 
verksamheten fått ersättning för merkostnader relaterade till covid-19 för 
december 2020. Projektet äldreomsorgslyftet ger verksamheten möjlighet att 
betala ut en heltidslön till medarbetare som studerar till undersköterska på 50 
procent av sin arbetstid. Som en följd av ett flertal lediga boendeplatser har inte 
verksamheten behövt täcka upp för den personal som studerat. Man har heller 
inte behövt tillsätta lika mycket timvikarier, vilket medfört minskade 
personalkostnader.  


Det prognostiserade underskottet inom ordinärt boende beror framförallt på att 
verksamheten prognostiserar ett intäktsbortfall, jämfört med budget. 
Verksamheten arbetar aktivt för att ställa om personalstyrkan utefter efterfrågan 
av hemtjänst. Inom hemtjänsten finns också ett antal medarbetare som studerar 
under äldreomsorgslyftet, och som därför inte heller ersätts fullt ut. 


Det prognostiserade underskottet inom hälso- och sjukvården härleds till 
kostnader för hyrsjuksköterskor som verksamheten hyrde in under januari-
februari 2021.  


  


Tertialrapport Äldreomsorgen, mnkr Budget Prognos Avvikelse
Äldreomsorg särskilt boende 112,6 110,4 2,1
Äldreomsorg ordinärt boende 88,2 88,9 -0,8
Kosten 5,8 5,8 0,0
Bemanningsenheten 5,1 5,1 0,0
Hälso-och sjukvård 33,5 34,3 -0,8
Summa 245,1 244,6 0,5
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Statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer 
Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att fördela ett statsbidrag till landets 
kommuner, i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 
Medlen får användas utifrån lokala behov för att möjliggöra förbättringar och 
utveckla verksamheten, vilket förväntas ha en positiv effekt på livskvalitén för de 
äldre. Statsbidraget anses vara av ett permanent slag. Eksjö kommun har fått 
statsbidrag om 8,4 miljoner kronor. 


Enhetschef hemtjänsten 
Inom hemtjänsten arbetar idag fyra enhetschefer (tre i Eksjö tätort och en i 
öster) med ett ansvar om 190 medarbetare, vilket innebär omkring 50 medarbetare 
per chef. Från och med 2021 har verksamheten inte längre finansiering för en av 
enhetscheferna, då denna tidigare finansierats av ett statsbidrag som inte längre 
finns. Det innebär att tjänsten idag är ofinansierad och ligger utöver 
grundbemanningen. För att bibehålla nuvarande kvalitet och för att 
fördela enhetschefernas arbetsbelastning, föreslås att den fjärde enhetschefen 
inom hemtjänsten finansieras med hjälp av statsbidraget. En total summa om 
800 000 kr.  


Administratör hemtjänsten 
Inom hemtjänsten finns även behov av administrativt stöd på 1,0 tjänst. För att 
utföra sitt uppdrag ligger idag denna tjänst ofinansierad 
utöver grundbemanningen. Behovet av administrativ resurs kvarstår framgent. 
Utan detta stöd används enhetschefernas tid till administrativa 
arbetsuppgifter, och fokus flyttas då från att leda och utveckla verksamheten. För 
att bibehålla nuvarande kvalitet föreslås att 1,0 tjänst administratör inom 
hemtjänsten finansieras med hjälp av statsbidraget. En total summa om 500 000 
kronor. 


Planerare hemtjänsten 
Dessutom kvarstår behovet om 1,0 tjänster planerare inom hemtjänsten. Tjänsten 
är idag ofinansierad. Planerare inom hemtjänsten lägger det dagliga schemat för 
medarbetarna om vilka brukare de ska utföra insatser hos, och vid vilka angivna 
tider. Det kan ske stora och snabba förändringar i verksamheten som kräver att 
man planerar om schemat för bästa optimering av personalresurserna, vilket 
kräver att det finns tillräckliga resurser för att kunna planera det dagliga arbetet. 
För att kunna bibehålla den resursoptimering verksamheten har idag, är förslaget 
att 1,0 tjänst som planerare i hemtjänsten finansieras med hjälp av 
statsbidraget. En total summa om 500 000 kronor. 


Bemanning särskilt boende 
Bemanningen på särskilt boende är i behov av mer resurser för 
att tillgodose brukarnas behov och för att ge medarbetarna en bättre arbetsmiljö. I 
dagens budgetnivå är de ekonomiska marginalerna små, och 
bemanningen behöver på de flesta boendena vara på budgetnivå för att 
upprätthålla en acceptabel omvårdnadsnivå. Vid oförutsedda händelser som 
kräver extra bemanning, klarar inte verksamheten budgetram.  
  


23







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Det gör att enhetscheferna resten av året behöver hålla nere på 
bemanningsnivån för att komma i balans. För att minska verksamheternas 
sårbarhet och tillgodose brukarnas behov är förslaget att tillskjuta medel om 
3 300 000 kronor för bemanning till särskilt boende. 
 
Hemsjukvård 
2021 
Verksamheten har fördyrade kostnader för timvikarier, kopplat till många 
nyanställningar. Förslaget är att använda 600 000 kr för att kunna ha likvärdig 
bemanning under sommaren och under hösten, såsom verksamheten har haft 
under våren 2021.  


2022 
Verksamheten har under 2020 haft 6,0 tjänst undersköterska i sin verksamhet. 
Dessa tjänster tillsattes när verksamheten hade svårighet att rekrytera 
sjuksköterskor. Planen har varit att avsluta dessa tjänster när behovet av 
sjuksköterskor är uppfyllt.  


Verksamheten har flera anställda som har studerat eller studerar till 
specialistsjuksköterska, som är åter i tjänst under 2022. Det innebär att det inte 
längre finns budget för att bibehålla några undersköterskor. Under tiden som 
undersköterskorna varit anställda, har verksamheten fått erfara vikten av att ha 
både undersköterskor och sjuksköterskor inom hemsjukvården. Rehabgruppen 
inom hemsjukvården har även 0,5 tjänst som är ofinansierad. Förslaget är att 
använda 1 800 000 kronor under 2022 och framåt för att finansiera 3 
undersköterskor, samt för att finansiera 0,5 tjänst arbetsterapeut.  


Oförutsedda kostnader inom äldreomsorgen 
Vidare finns ett behov av att använda medel för oförutsedda händelser inom 
äldreomsorgen, till exempel vid placeringar kopplade till äldreomsorgen eller för 
riktade insatser. I enstaka fall kan extra resurser krävas tillfälligt när brukare är 
orolig, för att skapa en hållbar situation utifrån brukarens bästa. Förslaget är att 
använda 900 000 kronor under 2021 och 850 000 kronor under 2022 till 
oförutsedda händelser inom vård och omsorg. 


Verksamhetsutvecklare 
Därtill finns ett behov av en verksamhetsutvecklare. Idag finns inte en väl 
utarbetad kvalitetsstruktur inom vård och omsorg, vilket föranleder att 
kvalitetsarbetet inte upprätthåller den kvalitet som ska tillhandahållas för att ha en 
jämlik omsorg, oavsett var man bor i kommunen. En struktur behöver byggas upp 
för att få en gemensam hållning och struktur för samtliga verksamheter, 
innebärande att alla verksamheter får ett kvalitativt stöd för en gemensam 
utveckling av vård och omsorg i Eksjö kommun. Det kommer i sin tur leda till att 
enhetschefer får stöd i sitt arbete när det finns aktuella rutiner och riktlinjer för 
vad och hur det kvalitativa arbetet ska följas upp. 


Vård och omsorg står inför mycket stora utmaningar i nuläget och flera år framåt, 
dels genom nära vård, digitalisering och kompetensförsörjning.  
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Men även med, eventuellt högre ställda krav genom en äldreomsorgslag och där 
det idag saknas ett gemensamt kvalitativt arbete. Därför är det viktigt att arbeta 
med och skapa strukturella kvalitativa styrdokument. Målsättningen blir att 
tillskapa långsiktiga förutsättningar för en god kvalitativ vård och omsorg. 
Förslaget är att använda 650 000 kronor till att finansiera en 
verksamhetsutvecklare. 


Vikarier/kompetenshöjande insatser kosten 
Verksamheten har under flera år haft en hög arbetsbelastning på ordinarie 
personal, då budgeten inte tillåtit vikarier. Ett tillskott av tillfälliga medel ger 
verksamheten möjlighet att ta in timvikarier samt erbjuda ordinarie personal 
kompetenshöjande insatser. Förslaget är att använda 550 000 kronor till kosten 
under 2021. 


Administratör Marieberg 
Som en följd av en stor chefsomsättning på Marieberg har verksamheten ett 
behov av en trygg punkt som sköter administrativa arbetsuppgifter till dess att 
verksamheten når en stabilitet. Administratören bidrar till trygghet och arbetar för 
att Marieberg ska ha möjlighet att erbjuda samma kvalitet som övriga särskilda 
boenden. Förslaget är att använda 200 000 kr för att kunna finansiera den 
administrativa tjänsten hela 2021. Därefter förväntas verksamheten vara mer stabil 
samt ha möjlighet att ta del av verksamhetsutvecklarens kompetens (enligt ovan 
redovisat förslag).  


Införande av Pulsen Combine 
Sektorn står inför ett införande av ett nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine. 
Införandet innebär inte bara att medarbetare ska lära sig ett nytt system, en ny 
avgiftsmodell för brukare ska också tas fram. Nya rutiner och riktlinjer ska 
implementeras. För att möjliggöra en god implementering utan att belasta 
verksamheterna, behöver medel tillskjutas. Förslaget är att använda 400 000 kr till 
hemtjänsten för att arbeta aktivt med systemet, för att inte belasta ordinarie 
personal under 2021. 


Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse av Eddie Andersson, funktionschef vård & omsorg, Nelly 
Hugosson, sektorsekonom och Patrik Hedström, socialchef, sociala sektorn, 
2021-06-09  
      


Utdrag:  
Funktionschef Vård & omsorg 
Sektorekonom 
Socialchef 
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Ks § 266 Möjlighet till ekonomiskt stöd på grund 
av covid-19 
Dnr KLK 2021/183 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att uppta redovisat svar som sitt eget och avge detsamma till Vårdföretagarna. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har fått en skrivelse ifrån Vårdföretagarna (Möjligheter till 
ekonomiskt stöd för merkostnader på grund av covid-19).  


Under 2020 fanns riktade statsbidrag för att täcka merkostnader på grund av 
covid-19. De riktade statsbidragen som fanns 2020, finns inte 2021. 
Vårdföretagarna har därför skickat en skrivelse med frågeställning hur 
kommunerna ställer sig till att privata utförare inom äldreomsorgen kan få 
ersättning för merkostnader relaterade till covid-19 från kommunen under 2021.  


I skrivelsen hänvisar Vårdföretagarna även till statsbidraget för att säkerställa en 
god vård och omsorg av äldre personer. För Eksjö kommuns del motsvarar 
statsbidraget 8,4 mnkr. Enligt villkoren för statsbidraget får medel från 
statsbidraget användas för att bland annat förebygga smittspridning av covid-19. 
Dessutom framgår av villkoren att enskilda utförare kan få ta del av medlen om 
bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med 
privata aktörer.  


Eksjö kommun har sedan 2011 valfrihetssystem inom hemtjänsten, men inte 
inom särskilt boende. Eksjö kommun har inte avtal med någon privat utförare 
inom hemtjänst och har inte haft det de senaste åren. Frågeställningen om 
ersättning för merkostnader på grund av covid-19 till privata utförare är därför 
inte aktuell i dagsläget. Skulle det bli aktuellt med någon privat utförare inom 
äldreomsorgen, kommer frågan att aktualiseras på nytt. 


Beslutsunderlag  
Skrivelse från Vårdföretagarna, 2021-06-14 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-08-12 
      


Utdrag:  
Socialberedningen 
Vårdföretagarna
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Ks § 267 Tertialrapport 2021 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/172 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundet godkände 2021-05-28 Höglandsförbundets 
tertialrapport 2021 och har överlämnat den till medlemskommunerna för 
information. 
 
Tertialrapporten är den första rapporten för 2021 och omfattar perioden  
2021-01-01—2021-04-30 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns 
gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna 
budgeten för 2021. 
 
Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 procent av förbundets 
omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för perioden är 504 tkr. 
Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 284 procent för perioden. 
100 procent eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut 
finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker 
förbundets finansiella ställning. 
 
Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är inte framtagna vid tertialrapporten. Det finansiella målet om 
självfinansieringsgrad prognostiseras uppnås på trotts att målet gällande 1 procent 
i resultatnivå för löpande tre år inte prognostiseras uppnås fullt ut. 
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-18 
Direktionens beslut 2021-05-28 
Tertialrapport 2021 Höglandsförbundet 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 268 Förbundsordning - Höglandets 
Ekonomiservicekontor - revidering 
Dnr KLK 2021/171 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att fastställa reviderat förslag till förbundsordning för Höglandsförbundet. 


Ärendebeskrivning  
I samband med att ekonomiservicekontor för medlemskommunerna och 
Höglandsförbundet inrättas i Höglandsförbundet från 1 december 2021 behöver 
förbundsordningen, som är förbundets styrande dokument, revideras för att 
inkludera den nya verksamheten. I den reviderade förbundsordningen har även 
uppdraget kring kompentens reglerats mot Höglandsförbundets tidigare uppdrag. 


Direktionen för Höglandsförbundet har 2021-05-28 § 21 behandlat förslag till 
revidering av förbundsordningen och skickat den för slutgiltigt fastställande i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Direktionens beslut 2021-05-28 
Förbundsordning för Höglandsförbundet 
      


Utdrag:  
Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 269 Höglandets Samordningsförbund - 
äskande av medel 2022 
Dnr KLK 2021/191 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anse ärendet anmält. 


Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet beslutade den 17 augusti § 112 att utöka budget inför 2022 med 
ytterligare 2325 kr, samt att ärendet ska anmälas till dagens sammanträde. 
 
Höglandets Samordningsförbund äskar av utökade medel inför 2022 från 
medlemskommunerna, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda kommun 
samt Region Jönköpings Län. 


Enligt den av medlemmarna godkända förbundsordningen ska medlemmarna 
lämna bidrag till Höglandets Samordningsförbund för att täcka förbundets 
kostnader.  Verksamheten ska, enligt lag*, finansieras till 50 procent av staten 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), 25 procent av Region Jönköpings 
län och 25 procent av kommunerna på Höglandet.   


Enligt information från Försäkringskassan finns möjlighet att förstärka budgeten 
inför 2022 under förutsättning att Region Jönköpings län och Höglandets sex 
kommuner bidrar med samma mängd medel. Enligt detta kan förbundets budget 
öka med 62 000 SEK. Förändringen i nivå/part ses i nedanstående tabell.   


Fördelning Bidrag 2021 Utökat bidrag 2022 Förändring 


FK/AF 3 996 000 4 027 000 31 000 


Region Jönköpings län 1 998 000 2 013 500 15 500 


Aneby kommun 119 880 120 810 930 


Eksjö kommun 299 700 302 025 2 325 


Nässjö kommun 559 440 563 780 4 340 


Sävsjö kommun 199 800 201 350 1 550 


Tranås kommun 339 660 342 295 2 635 


Vetlanda kommun 479 520 483 240 3 720 
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Summa 7 992 000 8 054 000 62 000 


 
 *Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-18 
Höglandets Samordningsförbund – äskande av medel 2022 
      


Utdrag:  
Höglandets Samordningsförbund
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Ks § 270 Miljöpolicy 
Dnr KLK 2021/109 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tilläggen avseende globalt mål 6, Rent vatten och sanitet för alla, 
samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt 


att ändra meningen på sidan 5 under rubriken Grönstruktur och 
ekosystemstjänster till ”Kommunen beaktar äganderätten till mark, skog och 
jord”. 


Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta Miljöpolicy enligt redovisat förslag.   
 


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har en Energiplan och klimatstrategi från 2008 samt en Miljöplan 
från 2013. Dessa dokument innehåller en mängd information, allt från vision, mål, 
strategiskt viktiga områden, lägesrapport, till specifika åtgärder. För att få en 
tydligare styrning och handlingsplaner med tydligare koppling till verksamheten 
skapas nu istället en miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner.  


Miljöpolicyn har två huvudmål;  


 Minska klimatpåverkan  
 Öka biologisk mångfald  


Målen ska tydliggöra vad som behöver prioriteras för att bidra till att lösa de stora 
miljöutmaningarna. Det utesluter inte att kommunen även arbetar med andra 
miljömål.  


När miljöpolicyn antagits kommer kommunens förvaltning och bolag ta fram 
handlingsplaner med åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Åtgärderna i 
handlingsplaner tas fram utifrån Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Uppföljning av 
handlingsplanernas genomförandegrad ska årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. 


Redan i miljöplan från 2013 nämns att energiplan och klimatstrategi från 2008 
behöver revideras. En granskning av kommunens miljöarbete gjordes av 
revisionen 2017.  
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Bedömningen var att ”det saknas tillfredställande rutiner för att säkerställa att 
kommunens miljömål uppfylls”, ”kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt i 
samband med kommunens miljöarbete”, ”miljöplanen fungerar inte som ett 
styrdokument avseende miljöfrågor”.  


I kommunfullmäktiges uppföljning av miljöplanen 2019 bekräftades också att 
miljöplanen är i behov av revidering. ”Det saknas bland annat kopplingar till de 
globala målen, den lokala visionen och det lokala kommunprogrammet”. 


Förvaltningens förslag till Miljöpolicyn har varit ute på remiss till samtliga 
partigrupper och till koncernledningsgruppen. En digital medborgardialog om 
kommunens miljöarbete genomfördes under vecka 12 i samband med Earth 
Hour. 
 
Ledningsutskottet beslutade 2021-06-16 § 95 att till dagens sammanträde ta fram 
hur tillägg kan implementeras i förslaget avseende globalt mål 6, Rent vatten och 
sanitet för alla, samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt att  
uppdatera förslag till Miljöpolicy.  
 


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M) och Bo Ljung (L) att ändra meningen på sidan 5 
under rubriken Grönstruktur och ekosystemstjänster till  
”Kommunen beaktar äganderätten till mark, skog och jord”. 


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


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 


 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-16 
Miljöpolicy från Ledningsutskottet 
Miljöpolicy med markerade ändringar 
Miljöplan för Eksjö kommun, 2013-11-28 
Energiplan och klimatstrategi för Eksjö kommun, 2008-03-27 
Globala målen, www.globalamalen.se 
Sveriges miljömål, www.sverigesmiljomal.se  
Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 2019:18  
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 271 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 
Dnr KLK 2021/95 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att den reviderade resepolicyn ersätter Riktlinjer för tjänsteresor och Riktlinjer för 
personbilar och körsätt vid tjänsteresor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad resepolicy. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 223 att återremittera ärendet Eksjö 
kommuns resepolicy, för att se över det som föreskrivs om huruvida möten ska 
genomföras digitalt eller fysiskt. Förslag på revidering i resepolicyn har tagits fram 
till dagens sammanträde. 
 
” Inför en resa – överväg alltid om det finns möjlighet till ett resfritt möte. Nyttan 
för organisation och verksamhet ska vara vägledande. Klimatpåverkan och 
kostnad i både tid och pengar blir lägre om vi väljer resfria möten”. 
 
När resepolicyn från 2015 skulle aktualitetsprövas, framkom behov av revidering. 
Den tidigare resepolicyn hade två bilagor; 
- Riktlinjer för tjänsteresor 
- Riktlinjer för personbilar och körsätt vid tjänsteresor  


Riktlinjerna har till stor del införlivats med policyn. En del av det som fanns med i 
riktlinjerna har bedömts som icke nödvändig information, alternativt att passa 
bättre i verksamhetsspecifika rutiner. Avsnittet om val av fordon har motiverats 
och förtydligats genom en fordonstrappa. Skrivningen om fossilfria bränslen ska 
motsvara liknande skrivning i miljöpolicy. Kansliavdelningen är ansvarig för 
uppföljning av policyn.  


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-16 
Eksjö kommuns resepolicy med förslag till ändring 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 272 Åtgärdsprogram minskad 
klimatpåverkan 2021–2025 för Jönköpings län - 
remiss 
Dnr KLK 2020/325 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anta för kommunen redovisade åtgärder enligt reviderad version av 
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan 2021–2025 Jönköpings län. Bilaga 1. 


Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
I Eksjö kommun pågår nu ett arbete med att ta fram en ny Miljöpolicy. När 
Miljöpolicyn är antagen kommer vi arbeta fram en handlingsplan. Tanken är att de 
åtgärder som vi åtar oss och har åtagit oss i länets åtgärdsprogram kommer utgöra 
grunden i handlingsplanen.  


 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 


 Hälsans miljömål 2016–2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 10 åtgärder, 
varav 1 är genomförd) 


 Vattnets miljömål 2017–2021 (Eksjö kommun har åtagit sig 12 åtgärder, 
varav 3 är genomförda) 


 Grön handlingsplan 2018–2022 (Eksjö kommun har åtagit sig 6 åtgärder, 
varav 4 är genomförda) 


 
Nya åtgärdsprogram som nu antagits: 


 Minskad klimatpåverkan 2021–2025 
 Anpassning till ett förändrat klimat 2021–2025 


 
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län. Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det 
vi gör idag har stor påverkan på framtiden och kommande generationer. I 
Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska våra utsläpp av växthusgaser.  
 
Åtgärdsprogrammet ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015–
2019.  
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Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 gavs organisationer 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt program, samt svara på vilka 
av åtgärderna som man vill bidra med att genomföra. Eksjö skickade in sitt 
remissvar i mars 2021. Remissrundan medförde att 17 åtgärder har genomgått 
någon form av förändring eller korrigering. Den största förändringen är att 
åtgärden Minska avfallet flyttas över till Hälsans miljömål som just nu är under 
revidering. Innehållsmässigt har inte några förändringar gjort som påverkar Eksjö 
kommuns förutsättningar att genomföra de åtgärder man svarat att man vill åta sig 
under remissrundan.  


Sammantaget har nu programmet 21 åtgärder och 6 projektåtgärder. En 
sammanställning av synpunkterna och hur Länsstyrelsen har hanterat dem, finns i 
Remissredogörelsen. Bilaga 2. Längst fram i redogörelsen finns en 
sammanfattning där man kan se vilka åtgärder som har justerats och vilka som står 
kvar som de var i remissversionen. De färdiga formuleringarna av själva 
åtgärderna, samt vilka som kommunerna och Eksjö kommun åtagit sig, finns i den 
senaste versionen av åtgärdsprogrammet som också bifogas.  


Åtgärderna ska genomföras under programtiden (2021–2025) och följs upp 
årligen genom rapportering till Länsstyrelsen. Varje åtgärd i programmet har 
tillhörande indikatorer. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg, 2021-08-10 
Bilaga 1 Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021–2025 version 2021-06-28 
Bilaga 2 Remissredogörelse Minskad klimatpåverkan  
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 273 Eksjö kommuns Riktlinjer mot våld i nära 
relationer inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck 
Dnr KLK 2021/201 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna Riktlinjer mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld. 


Ärendebeskrivning  
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som bor och vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver såsom omsorg, vård och 
service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § 
socialtjänstlagen). Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i 
övrigt. 


Kommunstyrelsen beslutade under 2020 att kommungemensamma riktlinjer 
avseende arbetet mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck ska tas fram. Biståndsenhetens samordnare för våld i nära relationer, 
verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
samverkanskoordinator, har tagit fram riktlinjerna i samarbete med kommunens 
hållbarhetsstrateg. Bred intern kompetens och erfarenhet inom det aktuella 
området och kommunens uppdrag, har tillsammans med omvärldsbevakning och 
lagstiftning legat till grund för riktlinjernas utformning. Riktlinjerna har under 
våren 2021 även varit ute på en intern remissrunda i kommunen, där möjlighet 
getts att påverka innehållet. Riktlinjer mot våld i nära relationer finns sedan 
tidigare inom sociala sektorn. De ersätts nu av de kommungemensamma 
riktlinjerna.  


Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som medför 
både akuta och långsiktiga individuella konsekvenser. Det innebär dessutom stora 
ekonomiska kostnader för både individ och samhälle, och utgör ett hinder för den 
fortsatta utvecklingen för jämställdhet. 


Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att arbeta förebyggande och med skydd 
och stöd för våldsutsatta samt våldsutövare. Arbete mot våld i nära relationer är 
även en del av kommunens folkhälsofrämjande arbete. 


Riktlinjerna mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
ska bidra till Eksjö kommuns vision som beskriver den utveckling som önskas 
utifrån tre fokusområden; 
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- Den hållbara kommunen, en kommun där alla känner att grundläggande 
mänskliga rättigheter uppfylls. 


- Den nära kommunen, ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet 
mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer.  


- Den aktiva kommunen, en kommun där det ska skapas möjligheter för 
en aktiv och meningsfull fritid.  


Målen med riktlinjerna är att 
- våld i nära relationer, vilket även inkluderar hedersrelaterat våld och 


förtryck, ska förebyggas i Eksjö kommun  
- alla som är utsatta eller riskerar att utsättas samt utövare ska få ett 


professionellt bemötande samt stöd och hjälp. 


Riktlinjernas målgrupp omfattar  
- personer som utsätts för våld av närstående 
- barn som lever med våld i nära relationer 
- personer som utövar våld mot närstående. 


 
Åtgärder och uppföljning 
Eksjö kommuns riktlinjer mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck berör flera olika aktörer inom de kommunala verksamheterna, med skilda 
uppdrag och förutsättningar. Varje sektor inom Eksjö kommun ska därför med 
utgångspunkt i riktlinjen upprätta sin verksamhetsspecifika handlingsplan för hur 
målen i riktlinjen ska uppnås. Därutöver ska anges vilka aktiviteter som ska 
genomföras, vem som är ansvarig, när de ska vara genomförda samt hur de ska 
följas upp och rapporteras.  


Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från Carina Andersson, funktionschef IFO och Åsa Löfkvist, 
verksamhetsutvecklare IFO, 2021-06-03 
Eksjö kommuns riktlinjer mot våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld 
och förtryck 
Samverkansplan mot våld i nära relationer 
Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer 2020–2026.  
      


Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Handläggare Våld i nära relationer 
Samverkanskoordinator 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 274 Vux i12 och Campus i12 - organisation 
Dnr KLK 2020/210 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att lägga till representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp 
för regionala kompetensbehovet, samt 
 
att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen gav 2021-04-13 förvaltningen i uppdrag  
 
att presentera en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och 
rekommendationer med redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och 
ledningsutskottets sammanträde i juni 2021. 


Ledningsutskottet gav 2021-03-16 förvaltningen i uppdrag  


att redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden och 
rekommendationer, genomlysning del 1 och 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 


Medfinansiering visualiseringsutbildningar 


Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 § 108 
 
Möte hölls den 12 april 2021, deltagare kommundirektör, sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn, och representanter från Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). 
Syfte att efterhöra möjligheten för eventuell samfinansiering av 
visualiseringsutbildningarna. Det finns, på grund av begränsad ekonomi, inga 
möjligheter från JTH att i dagsläget samfinansiera utbildningarna.  
 
Årlig ansökningsplan Campusi12 


Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 108 


att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar vid Campusi12, utifrån 
behovet av kompetensförsörjning inom privat och offentlig verksamhet, för 
politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder. 
 
Ansvarig: Utbildningschef Campus i12 
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Arbetsgrupp: Näringslivsenhet, HR-nätverket, HR kommunen, nämndsekreterare, 
personal Campus i12, gymnasiechef, sektorsekonomer på tillväxt- och 
utvecklingssektorn och barn- och utbildningssektorn. 


Avrapportering av nedanstående till kommundirektör och sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 


Rubriker årlig ansökningsplan Campusi12 Avstämning 
Tidplan (årshjul) 
- uppstartsmöten för ansökningsskrivningar 
- ansökningsperiod för elever, och ansökningsperiod för nya 
utbildningar 
- tid för första presentation för kommunstyrelsen av föreslagen 
utbildning (när i tid för att ge tid att skriva ansökningar)? 
- första avstämning med politiken, av söktryck, sista 
ansökningsdag, antagningsbesked, utskick. Efter positivt besked 
utser politiken en representant från kommunstyrelsen, alternativt 
tillväxt- och utvecklingsberedningen, som deltagare i 
ledningsgrupp för utbildning.  
Analys av studerandeunderlag för föreslagna utbildningar. 
Ekonomisk plan  
Presenteras för kommunstyrelsen vid behov. 
(Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, 
utbildningskoordinator, representant från 
kommunledningskontoret). 


2021-09-xx 


Analys av regionalt kompetensbehov, årligen 
- Ta fram process för inventering av kompetensförsörjnings-
behov inom privat och offentlig verksamhet.  
- Struktur för på vilket sätt och till vilket förväntat resultat 
näringslivsenheten, kommunen, Försvarsmakten och Regionen 
involveras.  
- Hur samverkan sker inom kommunen och med externa parter 
för att identifiera kompetensbehov. Kan krävas större insatser 
inför ansökningsprocesser. Budget blir en del i 
ansökningsarbetet. 
Presenteras årligen för tillväxt- och utvecklingsberedningen och 
kommunstyrelsen. 
(Arbetsgrupp: Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn, 
Utbildningschef Campus i12, projektledare Näringsliv, 
representant från HR-nätverket, representant från Regionen, HR 
kommunen, representant från besöksnäringen, 
kommunledningskontoret och Arbetsförmedlingen) 


2021-11-xx 


Framtagning av ansökningar till YH-myndigheten 
- Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att ta 
bort konsulttid  
(Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, Sektorchef tillväxt- 
och utvecklingssektorn,) 


Påbörjas 
2021-06 
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Uppföljning av distansundervisning, Vuxi12 
Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34 
Ansvarig: Utbildningschef Vux i12 
Avrapportering: Tillväxt- och utvecklingsberedningen 


Rubriker Avstämning 
Plan för uppföljning av studieresultat vid distansundervisning.  
I analysen ska ingå vilka nivåer och vilken omfattning 
distansundervisning ska fortsätta. 
Analys av på vilket sätt distansundervisningen påverkat 
studieresultat och antal studieavbrott.   
En analys genomfördes i februari 2021. Genomföra analys två 
gånger per år med efterföljande redovisning till tillväxt- och 
utvecklingsberedningen och kommunstyrelsen. 


TUB 


 
Marknadsföringsplan Campusi12 


Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 
att upprätta marknadsföringsplan, nyttja kommunikatörsenheten och 
utbildningarnas ledningsgrupper i arbete med marknadsföring.  
 
Ansvarig: Utbildningschef Campus i12 
Arbetsgrupp: Utbildningschef Campus i12, kommunikationschef, sektorchef 
tillväxt- och utvecklingssektorn, utvecklingskoordinator  


Rubriker Avstämning 
Upprätta marknadsföringsplan 2021-11-xx 
 
Forum för ekonomi, budgetuppföljning, Campusi12 och Vuxi12 


Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34 
 
Skapa ett forum för delaktighet och förståelse i ekonomiarbete. 
 
Fortsätta med löpande månatligt prognosarbete och budgetuppföljning samt 
strategiskt inköpsmöte, innehåller uppgifterna att hålla forum för 
budgetuppföljning. 


Forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor 


Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 


Använd befintligt forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor. Forumet 
inarbetas i APT och samverkansgrupp. 
Ansvarig chef. 


Förbättringsarbete 
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Ledningsutskottets beslut 2021-03-16 § 34  
 


Avrapportering till tillväxt- och utvecklingsberedningen  


 


Beskrivning Ansvarig 


Renodlad ekonomisk redovisning 


- bokföring av kostnad och intäkt på rätt ställe 


Sektorsekonom 


Redogörs för beredning eventuella förändrade intäkter och 
plan för att anpassa verksamhet, två gånger per år.  


Chef Vuxi12, 
Chef Campusi12 


Hyreskontrakt behöver läggas in i kommunens 
avtalsdatabas för att säkerställa att hyreskontrakt sägs upp i 
tid 


Sektorschef 


 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-16-16 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, 2021-06-03 
      


Utdrag:  
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Vux i12 
Campus i12 
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Ks § 275 Underhåll väg Skedhult Ga:1 till 
Skedhults gård - rutiner och utbildning 
Dnr KLK 2021/144 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 § 210 att utifrån den felaktiga 
beslutshanteringen och jävssituationen i ärendet uppdra till kommundirektören att 
ta fram rutiner för hur eventuella jävssituationer framöver ska hanteras och 
undvikas samt att återrapportera detta till kommunstyrelsens sammanträde 2021-
08-31, samt att tillse att förvaltnings- och koncernledningen genomgår en 
uppdaterande utbildning gällande regler kring jävssituationer. 


Koncernledningsgruppen (kommundirektör, sektorschefer, vd för helägda bolag, 
ekonomichef, HR-chef, kanslichef, upphandlingssamordnare och 
utvecklingsledare EBO) har genomgått utbildning i jäv den 1 juni 2021. 
Utbildningsledare var chefsjurist Lars-Åke Svensson från Jönköpings kommun. 
Utbildningen ingick i det avtalet som vi har med Jönköpings kommun gällande 
juristkompetens.  


Rutiner för hur jävssituationer ska hanteras och undvikas finns sedan tidigare på 
sociala sektorn inom IFO verksamheten. Med utgångspunkt från dessa har rutiner 
tagits fram tillsammans med chefsjurist Lars-Åke Svensson. Rutinen bygger på 
kunskap, dialog (rådgivning) och försiktighet. 


 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Rutin jävsituationer 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-11 
 
 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 276 Antalet anställda och sjukfrånvaro - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/30 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
HR-avdelningen har tagit fram statistik gällande antalet anställda och sjukfrånvaro 
inom förvaltningen för januari till april 2021. 
 
Sjukfrånvaron var jämnare över månaderna januari-april 2021 med lägsta 
sjukfrånvaro i januari månad med 7,3 procent och högsta i mars månad med 7,6 
procent. Under samma period 2020 varierade sjukfrånvaron från 6,7 procent till 
12,2 procent. Under månaderna mars och april var sjukfrånvaron under samma 
månader betydligt lägre 2021 än 2020. 


Både antalet månadsanställda och antalet årsarbetare 2021 är lägre januari till april, 
än motsvarande period föregående år. Det är de tre största sektorerna som har 
minskat i både antal medarbetare och antal årsarbetare. 


Antalet årsarbetare som kommunen använder i timanställda är lägre under januari 
- mars än motsvarande period föregående år, medan antalet årsarbetare är högre i 
april månad i jämförelse med föregående år. 


Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader 2020 är för perioden januari till 
april 8 980 856 kr medan kostnaden för samma period 2021 är 8 120 657 kr. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef, 2021-08-24 
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
Statistik från HR-avdelningen 
      


Utdrag:  
HR-avdelningen
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Ks § 277 Säkerställa att arbetsskador och tillbud 
löpande anmäls för Kommunledningskontoret - 
information 
Dnr KLK 2021/30 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anse ärendet anmält. 


Ärendebeskrivning  
Enligt ledningsutskottet 2021-06-15 § 99 har kommunledningskontoret i uppdrag 
att säkerställa att tillbud och arbetsskador löpande anmäls enligt gällande rutiner, 
samt att återrapportera till ledningsutskottets sammanträde 2021-08-17.  


Vid Kommunledningskontorets ledningsgrupp (KLK) 2021-08-19 informerades 
övriga chefer i KLK: ledningsgrupp angående tillbud och arbetsskador samt 
kunskap kring hur systemstödet fungerar. En planering för hur 
kommunledningskontoret säkerställer att arbetsskador och tillbud anmäls löpande 
tas fram för de verksamheter som finns inom kommunledningskontoret. 
 
Eksjö kommun har på övergripande nivå i inspektionsmeddelande, från 
genomförd inspektion, den 2021-06-09 av Arbetsmiljöverket fått krav gällande 
tillbud.  Enligt inspektionsmeddelandet ska Eksjö kommun tydliggöra, förankra 
och informera kring tillbud i verksamheten.  Eksjö kommun ska säkerställa 
rutinen kring hur arbetstagare/chefer ska rapportera tillbud som inträffar i 
verksamheten.  
 
Eksjö kommun kommer att åtgärda kravet i inspektionsmeddelandet genom att 
arbeta fram en åtgärdsplan i Centrala samverkansgruppen tillika skyddskommittén 
som sedan ska genomföras. Inför Centrala samverkansgruppen kommer frågan att 
hanteras av förvaltningsövergripande ledningsgrupp. 
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
 
      


Utdrag:  
HR-avdelningen
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Ks § 278 Pension - erbjudande alternativ KAP-KL 
Dnr KLK 2020/125 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ändra beslut Ks § 157 2020-06-02 till att enbart medarbetare som är 
representanter i förvaltningsövergripande ledningsgrupp erbjuds alternativ  
KAP-KL. 
 
Christer Ljung (L) reserverar sig mot beslutet. 


Ärendebeskrivning  
Tidigare har det beslutats om att erbjuda Alternativ KAP-KL till alla medarbetare 
som har en lön över 8,5 inkomstbasbelopp som en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Alternativ KAP-KL är en flexiblare lösning för pensionsplacering 
samt även på det sättet att det går att skydda avsättningen vid dödsfall så att den 
tillfaller dess efterlevande. För Eksjö kommun är detta kostnadsneutralt. 


Inklusive förvaltningsövergripande ledningsgruppen är det 64 medarbetare som 
har lön över 8,5 inkomstbasbelopp. Av dessa är alla chefsbefattningar förutom nio 
medarbetare, varav sex av dessa medarbetare är lärare och tre är specialister inom 
olika områden. 


Vår nuvarande rådgivare i pensionsfrågor har via juriststöd och Sveriges 
kommuner och regioner gjort tolkningen att det är högst tveksamt om det går att 
erbjuda en så bred grupp av anställda Alternativ KAP-KL. Tidigare beslut taget av 
Ks 2020-06-02 har inte marknadsförts till den bredare gruppen då det under 
hösten kom indikationer på en stramare tolkning. 


Erbjudandet kan utan tveksamhet förmedlas till kommundirektör, sektorchefer, 
HR- och ekonomichefer samt beslut kring någon ytterligare befattning som kan 
vara aktuell. För att göra urvalet tydligt föreslås att medlemmar av den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen ska få möjlighet till Alternativ KAP-
KL. I dagsläget förutom ovanstående befattningar innefattar det även kanslichef 
och kommunikationschef. 
 
Anställda som redan har förmånen påverkas inte. Idag har fem medarbetare 
Alternativ KAP-KL i Eksjö kommun. 


 


Växla lön mot pension 
Tillsvidareanställda medarbetare i kommunen har möjlighet att växla lön till 
pension. Löneväxlingen innebär att medarbetaren tar en del av bruttolönen och 
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placerar i pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Det är dock inte alltid 
fördelaktigt att växla lön till pension eftersom den allmänna pensionen, 
sjukpenninggrundande inkomst med mera kan påverkas. Medarbetare som har en 
årslön på under 8,07 inkomstbasbelopp rekommenderas inte att löneväxla lön mot 
pension.  


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) avslag till 
ledningsutskottets förslag till beslut. 
 
Markus Kyllenbeck (M), Annelie Hägg (C) och Rozita Hedqvist (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag till beslut. 


Efter avslutad överläggnings ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Christer Ljungs (L) avslagsyrkande. 


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut. 
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Information från Söderberg & Partners 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 
 
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-chef
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Ks § 279 Eksjö International Tattoo 2022 
Dnr KLK 2021/199 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna föreslagen överenskommelse men med oförändrat kommunalt 
anslag, samt  
 
att, utifrån pågående dialog med Region Jönköpings län, avvakta beslut om 
eventuellt utökat anslag. 


Ärendebeskrivning  
Föreningen Eksjö International Tattoo (EIT) genomför tattoo på uppdrag av 
Eksjö kommun och i samarbete med Försvarsmakten, Eksjö Garnison och 
Svenska kyrkan. Tattoo i Eksjö genomfördes för första gången 1989. Vid 
föreställningen 2014 dubbeljubilerade evenemanget då det genomfördes för 
tionde gången, 25 år efter dess premiär. Det är därmed det äldsta aktiva och 
numera enda tattooet i Sverige.  


2022 äger nästa tattoo rum, föreningen är i full gång med planering och 
marknadsföring. 


En överenskommelse har tagits fram i samarbete mellan kommunen och EIT.  


Kommunens budget för evenemanget har räknats upp utifrån prisökningar för 
planering och genomförande, men någon höjning från föregående års nivåer är 
inte aktuell förrän pågående dialog med Region Jönköpings län om eventuellt 
utökat anslag, är avslutad.  


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Överenskommelse 2022 
Överenskommelse 2020 
      


Utdrag:  
Eksjö International Tattoo
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Ks § 280 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i 
Havraviken 
Dnr KLK 2021/207 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att upprätta verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten och 
dricksvatten för bebyggelse kring norra delen av Havravikssjön, enligt bilaga. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB har för avsikt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till 
stugbyn vid Havravikssjön, samt kringliggande fastigheter som kommer ingå i det 
kommande verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna för avlopp och 
dricksvattenförsörjning. 
 
Eksjö Energi AB:s bedömning är att på grund av antalet fastigheter samt 
områdets lokalisering, finns risk för miljön vilket även framgår av Eksjö kommuns 
VA-plan för perioden 2019-2022. Havravik bedöms därmed uppfylla kriterierna 
för 6 § Lagen om allmänna vattentjänster. 


Beslutsunderlag  
Samhällsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-09 
Beslut Eksjö Energi, 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2021-05-25 
Bilaga 1 – Förslag på verksamhetsområde för Havraviken  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
VA-chefen, Eksjö Energi AB
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Ks § 281 Upprättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster vatten och avlopp i Sjövik 
Dnr KLK 2021/208 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att upprätta verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna spillvatten och 
dricksvatten för bebyggelse kring Sjövik beläget öster om Försjön, enligt bilaga. 
 
Markus Kyllenbeck (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslut 
av ärendet. 


Ärendebeskrivning  
Efter hemställan från fastighetsägare i området Sjövik om att upprätta 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för vatten och avlopp, avser 
Eksjö Energi AB att föreslå det.  


Området är beläget inom den planerade sekundära skyddszonen för 
vattenskyddsområde Försjön, samt utgör ett planerat LIS-område 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge). De föreslagna skyddsföreskrifterna 
förbjuder området kring Försjön att anlägga avloppsanläggning där vattentoalett 
är ansluten inom 50 meter från sjö eller vattendrag. 


Syftet med verksamhetsområdet är att skapa förutsättningar för en attraktiv 
landsbygdsutveckling. Upprättandet av de allmänna vattentjänsterna är då en 
nödvändighet för att undvika utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp i 
Försjön. Utöver skyddsföreskrifterna gör markförhållandena det svårt att lösa 
avloppsfrågan genom enskilda anordningar.  


På grund av antalet fastigheter som kan tänkas byggas i samband med LIS-
området samt områdets lokalisering, finns risk för olägenhet för miljön. Eksjö 
Energi AB:s bedömning är att Sjövik uppfyller kriterierna i 6 § Lagen om 
allmänna vattentjänster. En del av fastigheterna i Sjövik är redan nu anslutna till 
kommunalt vatten och avlopp. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-09 
Beslut Eksjö Energi AB, 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Dennis Samuelsson, 2021-05-25 
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Bilaga 1 Förslag på verksamhetsområde för Sjövik  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
VA-chef Eksjö Energi AB


51







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 282 Lekplatsutredning 
Dnr KLK 2021/209 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att anta lekplatsplanen. 


Ärendebeskrivning  
I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort 
och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter.  


En utredning om kommunens lekplatser gjordes i augusti 2019 i syfte att göra en 
nulägesbeskrivning av de kommunala lekplatserna. Detta användes sedan som 
stöd till att vidare utreda gällande behov, lokalisering och prioritering.  


Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2020-09-17 att ge 
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att återkomma med förslag på handlingsplan 
för hantering av kommunens lekplatser.  


En handlingsplan för kommunala lekplatser är nu färdigställd vid namnet 
”Lekplatsplan” och anger riktlinjer gällande behov, lokalisering och prioritering. 
Syftet med lekplatsplanen är att ge en överskådlig syn på kommunens 
lekplatsutbud och bistå med riktlinjer kring nyanläggning, avveckling och 
utveckling i enlighet med att möta barnens behov och öka kvaliteten på 
kommunens lekplatsutbud.    
 


Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) yrkar bifall till beslutet. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Felix Mårtensson, 2021-08-11 
Lekplatsplan 2021 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
Eksjö Energi AB
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 283 Taxa för tillsyn och prövning enligt 
strålskyddslagen och strålskyddsförordningen 
Dnr KLK 2021/210 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att anta taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen (2018:396) och 
Strålskyddsförordningen (2028:506). 


Ärendebeskrivning  
En ny strålskyddslag trädde ikraft 1 juni 2018 och ersätter den numera upphävda 
strålskyddslagen från 1988. 


Nya bestämmelser för bland annat radon i bostäder och allmänna lokaler medför 
att strålskyddslagen utgör en speciallagstiftning. Bestämmelser för strålning som 
förekommer i Miljöbalken är fortfarande giltiga, men Strålskyddslagen (2018:396) 
ska tillämpas före Miljöbalken. 


Samhällsbyggnadsnämnden saknar idag en giltig taxa för att ta ut avgift för tillsyn 
av radon och verksamheter med kosmetiska solarier, varför ny taxa behövs. 


Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet, såväl som tillsyn i övrigt enligt 
strålskyddslagen, tas ut i form av timavgift.  


Avgifterna baseras på gällande timtaxa för tillsyn enligt Miljöbalken. 


Taxan börjar gälla efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Nathalie Enström, 2021-08-02 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen 
(2018:506).  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Miljöenheten
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Ks § 284 Smart Specialiseringsstrategi i Region 
Jönköpings län - Remiss 
Dnr KLK 2021/202 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ändra meningen i yttrandet till ” Eksjö kommun ställer sig positiv till 
remissutgåvan av Smart Specialiseringsstrategi samt till programmets mål”,  
 
att i yttrandet stryka det inledande stycket som handlar om bakgrunden till 
remissen, samt 


att därefter lämna yttrande till Region Jönköpings län. 


Ärendebeskrivning  
Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning. Den innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra 
regioner.   


Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns, och att samtidigt ha en 
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet. Framtagandet av Regional 
utvecklingsstrategi med sikte mot 2035 – skedde i en omfattande dialogprocess 
med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Strategin, inklusive Smart 
specialisering, ägs formellt av Region Jönköpings län och de 13 kommunerna, 
men genomförs i bred samverkan.  
 
Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till remissutgåvan av Smart 
Specialiseringsstrategi samt till programmets mål.   


Eksjö kommun lämnar följande inspel till Region Jönköpings läns Smart 
Specialiseringsstrategi. Inspelen är av övergripande karaktär och berör inga 
specifika åtgärder. 
  
 Trä- och träförädling samt hustillverkning är framträdande branscher i Eksjö 


kommun och att området lyfts fram som prioriterat är positivt.  
 Besöksnäring är ett växande område där mer fokus behöver läggas för att 


kunna locka fler besökare till länet. Det är positivt att branschen är prioriterad i 
strategin.  


 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ändra 
meningen i yttrandet till ” Eksjö kommun ställer sig positiv till remissutgåvan av 
Smart Specialiseringsstrategi samt till programmets mål”, samt att i yttrandet 
stryka det inledande stycket som handlar om bakgrunden till remissen. 
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Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) ändringssyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 


 
Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-06-16 
Yttrande över remissutgåva Smart Specialisering 
Remissversion av Smart Specialiseringsstrategi Region Jönköpings län 
      


Utdrag:  
Region Jönköpings län 
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 285 Promemoria Genomförande av ändringar 
i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar 
och vissa kollektivtrafiktjänster - remiss 
Dnr KLK 2021/159 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att yttrandet anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har av Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet, delgivits 
möjlighet att yttra sig över remissförslaget Genomförande av ändringar i direktivet 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.  


Enligt den nuvarande miljöbilsdefinitionen, som trädde i kraft 1 juli 2020, innebär 
begreppet miljöbil en bil som högst får släppa ut 60 gram koldioxid per kilometer, 
eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.  


Det nya förslaget innebär att en miljöbil i stället ska vara samma sak som ett rent 
lätt fordon. Begreppet definieras i EU:s ändringsdirektiv (EU) 2019/1161 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Till och med år 2025 
får koldioxidutsläppet ur avgasröret vara högst 50 g CO2/km, därefter får ett rent 
lätt fordon inte ha några koldioxidutsläpp alls.  Om förslaget till ny 
miljöbilsdefinition antas kommer därmed inte längre biogasbilar att räknas som 
miljöbilar. Att biogas inte finns med i förslaget som ett ”rent fordon” strider mot 
Eksjö kommuns inriktning för fossilfria transporter.  


Enligt EU:s direktiv ska minst 38,5 procent av bilarna inom vissa områden i den 
svenska offentliga upphandlingen vara rena lätta fordon. Detta 
krav föreslås skrivas in i lagen om miljökrav vid upphandling av bilar.  
 
Det bästa vore att behålla den nuvarande definitionen av miljöbil i förordning 
(2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar, som i sin tur 
vilar på förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar. En förändring av 
miljöbilsdefinitionen behöver inte genomföras för att uppfylla kraven i Clean 
Vehicle-direktivet. Att ändra miljöbilsdefinitionen igen skadar förtroendet för 
begreppet miljöbil. Miljöbilsdefinitionen gäller visserligen formellt bara statliga 
myndigheter, men den används även i kommunala upphandlingar. 
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Eksjö kommun anser att biogasdrift ska ingå i vad som definieras som ett ”rent 
fordon”. Eksjö kommun har tillsammans med andra kommuner i Jönköpings län 
och Region Jönköping ingått en Biogasöverenskommelse med åtaganden inom 
upphandling, infrastruktur och produktion av biogas.  


Eksjö kommuns inriktning i upphandlingarna är el eller biogas i första hand, och 
fossilfritt när det inte går. Att ensidigt styra över till el passar inte kommunens 
verksamhet, där det sedan länge konstaterats att en mix av fordon och drivmedel 
behövs för en robust samhällsservice. Kommunen vill växla bort från fossil drift 
på bredden, både egna fordon och upphandlade transporttjänster, inte bara styra 
en viss procentsats till elektrifiering och låta bli att ställa om resten. Eksjö 
kommun ställer sig också frågande till att styra till en andel el och lämna stora 
delar av de köpta fordonen och transporterna utan effektivt styrande klimatkrav. 
Elektrifiering är bra, men även andra drivmedel behövs för att nå målen.  


Promemorian 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring 
av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon.  
 
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, 
innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter 
upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller 
krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, så kqllqe3 minimimål. 
Minimimålen avser referensperioder, är fastställda på medlemsstatsnivå och skiljer 
sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också uppdelade mellan olika slag av 
fordon.  
 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav 
för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en ny förordning om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom transportområdet.  
 
Under ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 beslutades att göra ett tillägg i 
yttrandet ” Biogasbilar i Sverige är klimatvänliga, utifrån ett helhetsperspektiv, det 
vill säga både gällande produktion av drivmedel och utsläpp”.   
 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-06-16 
Yttrande till Infrastrukturdepartementet 
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Ks § 286 Kyckling från Kronfågel 
Dnr KLK 2021/190 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen gällande kyckling 
från Kronfågel. 


Ärendebeskrivning  
Kronfågel som är ett företag som slaktar kycklingar (cirka 1 miljon djur per vecka) 
från svenska uppfödare av kyckling. De skriver följande på sin hemsida gällande 
problematiken med ostuckna djur. 


”Vidtagna åtgärder 
Vi rapporterade problemet till myndigheterna i höstas och förstärkte då också den manuella 
bevakningen med extra kontrollpersonal. Vi investerade i nya verktyg, såg över våra rutiner och 
förbättrade arbetsytan. Tyvärr räckte det inte för att helt avhjälpa problemet och i höstas köpte 
vi därför även en ny stickmaskin. På grund av pandemin tog det tyvärr tid att få maskinen och 
installatörerna till Sverige så fort som vi önskade. Sedan den installerades i januari har 
maskinen tyvärr inte heller levt upp till våra och myndigheternas krav och vi har därför 
kontinuerligt felsökt och kalibrerat den sedan dess. Vi arbetar fortsatt med kalibrering av den 
nya maskinen och har fortsatt ha extra kontrollpersonal. Vi arbetar med att installera ännu en 
kontroll-lösning efter stickmaskinen.” 


Ostuckna kycklingar 


 Tidsperiod  Antal ostuckna djur*  Antal Rödskinn**  Totalt antal slaktade djur  
Vecka 21  4  0  1 160 000 st  
Vecka 22  5  0  1 157 000 st  
Vecka 23  2  0  1 130 000 st  
Vecka 24  8  0  1 152 000 st  
Vecka 25  0  0  974 826 st  
Vecka 26  3  0  1 139 308 st  
Vecka 27  3  0  1 078 766 st  
Vecka 28  3  0  1 091 579 st  
Vecka 29  3  0  1 114 650 st  
Vecka 30  1  0  1 113 017 st  
Vecka 31  1  0  1 127 917 st  
Sedan årsskiftet  181  0  33 033 306 st  
Mål/Krav från Länsstyrelsen  Några enstaka ostuckna 


kycklingar per år.  
                      0  
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Ostuckna djur innebär att kycklingarna inte blivit stuckna i halsen och tömda på 
blod (avlivade enligt lag) innan de förs till skålning. De är dock sedan tidigare 
nedsövda, bedövade och medvetslösa och utan hjärtfrekvens/blodcirkulation. 


Eksjö kommun 


Kommunen köper drygt 2 ton kyckling per år från Kronfågel via upphandlade 
avtal med Martin och Servera. Det är främst kycklingfärs och kycklingköttbullar. 
Måltidsamordnaren i kommunen har tidigare gjort bedömningen att kommunen 
ska fortsätta servera kyckling från Kronfågel, eftersom företaget har en 
handlingsplan för att komma tillrätta med problemet.  


Resultatet har varit stabilt med en försämring vecka 24 och sedan en förbättring 
resen av sommaren. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
förvaltningen ska följa utvecklingen och återkomma om det sker en försämring 
alternativt att Kronfågel inte når sin målsättning i slutet av året.   


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, 2021-08-10 
Kundinformation 2021-08-09 
Kundinformation 2021-08-12 
      


Utdrag:  
Måltidsverksamheten
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Ks § 287 Sammanträdesplan 2022 
Dnr KLK 2021/203 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att fastställa redovisat förslag till sammanträdesplan 2022 för ledningsutskottet, 
beredningar och kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
 
att föreslagna sammanträdesdagar för nämnderna och kommunfullmäktige år 
2022 fastställs. 
 


Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesdagar för 2022 avseende utskott, nämnder, beredningar, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret och redovisas vid dagens sammanträde. 


Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan 2022 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 288 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Kulturskola 
Dnr KLK 2020/261 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att Eksjö Kulturskola öppnar i sin helhet, samt 
 
att beslutet gäller från och med 2021-09-01 och tillsvidare. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 126, att orkester- samt 
ensembleundervisning kunde genomföras i utomhusmiljö samt att publika 
uppträdande skulle vara fortsatt inställda.  


Eksjö kulturskola vill återgå till att öppna i sin helhet. Det innebär att kulturskolan 
kan genomföra orkester-, ensemble- och körsångsundervisning i inomhusmiljö 
samt publika uppträdanden.    


Efter kontakt med Nässjö, Jönköping, Gnosjö, Aneby och Sävsjö kommuner 
meddelar kulturskolorna där att de öppnar i sin helhet. Svar saknas från övriga 
kulturskolor på grund av semester.  


Eksjö kulturskola kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén kulturchef 2021-08-10 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-08-18 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 289 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Fritidsgården Spelverket 
Dnr KLK 2020/260 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att öppna upp Fritidsgården Spelverkets lokaler från och med 2021-09-01. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-05 § 52 att Fritidsgården Spelverkets lokaler 
var begränsade och svåra att förändra, för att bedriva verksamhet under smittsäkra 
förhållanden. Därför flyttades verksamheten tillfälligt till Prästängsskolans lokaler.  


Fritidsavdelningen föreslår att all verksamhet öppnas i Spelverkets lokaler från 
och med 2021-09-01, men att Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsatt 
ska gälla.   


I Spelverket förekommer, förutom öppen ungdomsverksamhet, dans, klättring, 
teater samt del av kulturskolans utbildning.   


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Christian Waldmann fritidschef, 2021-08-01 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-08-18 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 290 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete 
Dnr KLK 2021/38 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna redovisningen. 


Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 § 79 beslutades att ur 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under 2021 
förstärka näringslivsenhetens insatser för att underlätta nyetableringar i hela Eksjö 
kommun, samt  
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-28 
presentera en delredovisning, samt  
att i samband med årsredovisning 2021 presentera en slutredovisning av projektet. 


En näringslivsutvecklare med fokus på etablering är anställd under perioden 1 
oktober 2021 till 31 mars 2022. Kandidaten som var mest lämpad för uppdraget 
kunde inte bli tillgänglig tidigare och möjligheten att lösa uppdraget på bästa sätt, 
prioriterades framför att anställa tidigare. 


Behovet för funktionen är baserat på dialoger med Svensk Handel, 
Fastighetsägarföreningen, Mariannelunds Företagarförening, 
samhällsbyggnadssektorn, och att arbetet ska utföras i samverkan med dessa. Ett 
uppstartsmöte med aktörerna är planerat till oktober där upplägg, förväntningar 
och behov kommer att diskuteras mer ingående.  


Under perioden 1 april till 31 december undersöker näringslivsenheten parallellt 
möjligheterna för extern medfinansiering av tjänsten, då den kan komma att 
omfatta även övriga företagsetableringar i kommunen. 


En preliminär förfrågan om intresse av medfinansiering har sänts till 
Eksjöbostäder och Itolv AB. Det är dock för tidigt att förvänta sig konkreta svar 
innan arbetet har påbörjats. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 291 Projekt socialt stöd - information 
Dnr KLK 2021/211 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Projektet socialt stöd inleddes inom individ och familjeomsorgen (IFO) under 
våren 2019. Syftet är att samordnat genomföra genomlysning, kartläggning och 
analys inom IFO och på så vis skapa förutsättningar för ett högkvalitativt och 
ändamålsenligt socialt stöd som kan möta de skilda krav och utmaningar 
socialtjänsten står inför, och är i.  
Målet med projekt socialt stöd var ett beslutsunderlag för vidare åtgärder gällande 
resursoptimering, kvalitet och systematisering inom några av IFO:s verksamheter, 
varav Arbetsmarknadsenheten (HIA) varit ett av delprojekten.  
Delprojektet HIA:s arbete och resultat presenterades för socialnämnden i januari 
2020 och socialberedningen fattade då inriktningsbeslutet enligt förslag att HIA:s 
huvuduppdrag ska vara att 


- arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper  
- arbeta för minskat försörjningsstöd 
- införa ledningssystem för kvalitetsarbete. 


 
Härefter har enhetschef inom HIA påbörjat ett aktivt process- och 
utvecklingsarbete tillsammans med verksamhetsutvecklare IFO, personal, interna 
samverkansparter så som biståndsenheten, funktionshinderomsorgen och externa, 
såsom Arbetsförmedlingen. Funktionschef IFO har medverkat i löpande diskussion 
och dialog avseende huvuduppdraget samt den interna samordningen och 
strukturen.  
 
Arbeta mot kommunal verksamhet och dess lagstadgade målgrupper  
HIA:s verksamhet bygger på samverkan med övriga aktörer som 
Arbetsförmedlingen och biståndsenheten, men även gymnasieskola, 
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). En samverkan med dessa är 
nödvändig för att möjliggöra organisationsförändring och för resultat- och 
måluppfyllelse.  


Samverkan internt kräver samordning internt. Biståndsenhetens verksamhetsgrupp 
ekonomiskt bistånd, samt vuxen- socialpsykiatri och missbruk, är viktiga för att nya 
mötesstrukturer ska implementeras och vara hållbara över tid.  
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Samverkan, en tydlig handläggningsprocess, tydliga och tidsbegränsade insatser med 
tydligt definierade mål, är direkt nödvändiga för att den juridiska linjen ska kunna 
vara verksam på ett rättssäkert sätt. Kortare och tydliga insatser verkar även för 
bättre samverkan med övriga myndigheter. Förhoppningen är att förändringarna 
ska möjliggöra för ökat flöde av klienter samt att handläggare lättare kan verka för 
att klienten får rätt försörjning från rätt huvudman.  


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


Vidare kommer HIA även fortsatt samverka med verksamheten inom Lagen om 
stöd och service (LSS) för individer som är närmare arbetsmarknaden och kan klara 
en regelbunden närvaro, men utan arbetskrav.  


Idag finns nätverk där man förhåller sig till juridiska ramar och HIA upplever 
närhet till både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det juridiska mandatet 
för kommunal kompetenshöjande verksamhet (4 kap. 4 § Socialtjänstlagen, SoL) 
gentemot Arbetsförmedlingens blir allt tydligare i och med Arbetsförmedlingens 
reform 2022. Reformen innebär sammanfattningsvis att alla insatser hos 
Arbetsförmedlingen kommer upphandlas hos privata aktörer. Det innebär att 
HIA/socialsekreterare ekonomiskt bistånd behöver ta allt mer hänsyn till att 
klienten kan vara inskriven i annat arbetsmarknadspolitiskt program. Kommunen 
kan då enligt kommunallagen inte konkurrera om dessa klienter då 
Arbetsförmedlingen inte kan anvisa till HIA som aktör. Den målgrupp som 
Arbetsförmedlingen signalerar som svårmatchad är klienter med bristfälliga 
språkkunskaper i svenska. Här har HIA flera insatser såsom extratjänster och 
speciellt inriktad arbetsmarknadskonsulent som samverkar insatser mellan svenska 
för invandrare (SFI), klient, praktik och Arbetsförmedlingen för personer som står 
kodade som omatchningsbara hos Arbetsförmedlingen.  


HIA upplever sig väl förberedd med hänvisning till processarbetet som sånär är 
färdigställt. Kommunen diskuteras som en aktör i upphandling, men kommer då att 
behöva kunna ta emot klienter från hela Sverige, vilket gör att många kommuner 
undviker detta. Det kan komma att finnas öppningar för överenskommelser med 
Arbetsförmedlingen om vissa grupper gentemot ersättning, men vilka grupper är 
inte klart idag, då det beror på vad som återstår efter upphandling av tredje man.  


Införa ledningssystem för kvalitetsarbete 
Med början under hösten 2020 har en processkartläggning och inventering med 
omvärldsanalys och genomlysning av lagstiftning samt föreskrifter, genomförts 
inom HIA. Arbetsuppgifter har sorterats avseende specialisering och 
ansvarsfördelning utifrån individuell kompetens och erfarenhet. Den interna 
kunskapsbredden har varit central i arbetets alla delar. Resultatet är att en aktuell 
organisation och struktur för HIA tagits fram med ett tydligt grunduppdrag och 
därifrån kopplade aktuella målgrupper, insatser samt aktuella rutiner och 
arbetsdokument.  
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Den nya organisationen och dess process är samlad i en övergripande 
Verksamhetsplan för HIA och i ett ledningssystem. En publicering inom 
Kvalitetshandbok IFO på kommunens intranät planeras under hösten 2021.  


Inom HIA:s systematiska uppföljningsarbete kommer frekvenser av insatser och 
återkommande klienter undersökas som en del i arbetet mot att insatser ska leda till 
att klienter kommer närmare egenförsörjning och vidare ut i arbete. Det är vidare 
av vikt att sammanställa hur mycket exempelvis extratjänster redan stadigvarande 
sänker försörjningsstöd, då HIA rekryterar deltagare som uppbär försörjningsstöd 
vid anställning och där klienten inte ser någon annan närmare väg till 
egenförsörjning. IFO sammanställer även frekvens på klienter som uppbär 
försörjningsstöd mars och oktober varje år och redogör för detta gemensamt för att 
hitta fokusområden och verka för matchade insatser avseende behovet för att nå 
målet – sänkt kostnad för försörjningsstöd och ökad delaktighet i arbetslivet.  


Arbetsmarknadsenheten HIA:s betydelse har stärkts i Eksjö kommun i och med 
satsningen som följde av inriktningsbeslutet i Projekt socialt stöd och med en 
enhetschef med ett tydligt uppdrag att aktivt utveckla och bygga en resurseffektiv 
och aktuell organisation. Viktiga fortsatta framgångsfaktorer är  


- att det finns samordnade, förankrade och dokumenterade processer utifrån 
ett gemensamt grunduppdrag samt  


- att det finns en tydlig viljeriktning från IFO:s ledning som genomsyrar 
verksamheterna. 


 
Samlat skapas härmed i samverkan mellan HIA och biståndsenheten goda 
förutsättningar för en mer sammanhållen process från arbetslöshet, behov av 
ekonomiskt bistånd och rustande åtgärder till arbete eller studier.  


Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse av Jill Ekdahl enhetschef HIA, Åsa Löfkvist 
Verksamhetsutvecklare IFO och Carina Andersson Funktionschef IFO, 2021-06-07  
      


Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA 
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Ks § 292 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/55 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 


att ärendet återremitteras för att förtydliga kostnader för drift, samt  
 
att utreda möjligheten om alternativa driftsformer. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 


I medborgarförslag 2021-02-17 framförs följande: Vi är många i Eksjö kommun 
som hade uppskattat en separat yta där hundar tillsammans med sina ägare kan 
röra sig fritt och träna vid behov. Självfallet ska man då plocka upp efter sitt djur 
och hålla området i fint skick samt ej störa närliggande verksamheter eller hushåll. 
Förslagsställaren har själv en schäfervalp via Försvarsmakten och hade uppskattat 
ett inhägnat område där man kan träna i lugn och ro tillsammans med andra utan 
risk för störande moment (exempelvis cyklister, bilister med flera).  


Förslagsställaren menar att det hade kunnat minska antal hundar på stan eller 
liknande ställen där man kanske inte uppskattar lösdrivande hundar. 


Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 framgår bland annat följande: 
Medborgarförslag om hundrastgård i Eksjö har behandlats tidigare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27, 2013-10-31, 2015-06-16, 2019-05-23 
samt 2020-10-22 att avslå medborgarförslag om att i kommunens regi anlägga en 
hundrastgård. Anledningar som angavs var bland annat att grannar motsatte sig en 
hundrastgård, samt att alternativen bedömdes bli för kostsamma. Vidare finns 
goda möjligheter att vistas i skog och natur i direkt anslutning till tätorten. Efter 
kommunfullmäktige har återremitterat förslaget har vidare utredning i frågan 
skett.  


Syftet med en hundrastgård är primärt att skapa en social mötesplats och därför 
har centrala lokaliseringar bedömts som bäst lämpade. Platserna som anses 
möjliga ligger även i anslutning till naturliga promenadstråk i staden. Vidare har 
platserna bedömts utifrån störningsrisk, placering bör inte ske i direkt anslutning 
till bostäder.  
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Möjliga platser är Vildparken, Sjöängen, Bryggeritomten, Vattenledningsparken, 
Storegårdsområdet samt Bykvarn. 


Kostnaden för anordnande av en hundrastgård är givetvis direkt kopplad till 
storlek och innehåll. Den enskilt största delen är avgränsning som lämpligen görs 
med någon form av staket. Utformningen bör göras varsamt utifrån var den 
lokaliseras. Belysning, papperskorgar, latrintunna, bänkar, eventuella tillbehör för 
hundarnas skull, samt eventuell vattentillgång, bör finnas för att hundrastgården 
ska fungera väl och vara inbjudande.  


Oavsett investeringskostnaden är det sannolikt bättre att satsa på en ordentlig och 
genomtänkt anläggning, som är väl anpassad till nuvarande förutsättningar att ta 
hand om och sköta området. Kostnaden för byggandet av en hundrastgård 
bedöms kunna inrymmas i investeringsbudgeten 2021 vid omprioritering av 
åtgärder. Investeringskostnaden bedöms därför inte som ett hinder för att 
genomföra åtgärden. Kostnaden för en hundrastgård inramad med staket, någon 
parkbänk, papperskorg och latrintunna, samt kompletterande belysning bedöms 
uppgå till cirka 100 tkr. Övriga tillägg har samhällsbyggnadssektorn inte tittat på i 
detta läge. 


Driftkostnaderna består i skötsel av gräsyta, trimning vid staket, sop- och 
latrintömning med mera. Sammantaget bedöms ett driftbehov till cirka tre timmar 
per vecka, beroende på hur väl användarna tar hand om området och följer 
uppsatta förhållningsregler. Nuvarande driftorganisation har idag uppenbara 
svårigheter att utifrån nuvarande tilldelade resurser utföra de ordinarie uppgifterna 
i kommunens orter. Att lägga till ytterligare åtaganden riskerar att påverka den 
allmänna skötseln ytterligare. Samhällsbyggnadssektorn bedömer att Eksjö 
kommun bör fokusera på åtgärder som i första hand minskar skötselåtagandena, 
så att det grundläggande skötselbehovet uppfylls innan denna typ av 
trevnadstillägg övervägs. 


Yrkande 


Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) att ärendet återremitteras  


för att förtydliga kostnader för drift, samt att utreda möjligheten om alternativa 
driftsformer. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) med fleras återremissyrkande 
mot avslag. 


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkanderna. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-07 
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Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslag 2021-02-17  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 293 Väg 892 - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/48 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 


Kommunfullmäktige beslutar 


att förklara medborgarförslaget besvarat. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 


Göte Axelsson framför i medborgarförslag 2021-02-15 följande; Vi som är 
boende vid allmänna vägen 892 anser det vara på tiden att Eksjö kommun i 
samarbete med Trafikverket rustar upp denna väg som under många år haft ett 
bristande underhåll samt allmänt dåligt underlag i vägbanan. 


Boende vid denna väg har vid ett flertal tillfällen uppvaktat Trafikverket och även 
kommunen, samt tjatat på Swevia som för närvarande har skötseln av denna väg, 
att något måste göras. Dessa uppvaktningar har skett både skriftligen genom 
namnunderskrifter av alla berörda, samt senast i september genom vår 
bygdeförening via e-post. 


Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 framgår bland annat följande: Eksjö 
kommun har i gällande översiktsplan satt upp mål om vilka landsbygdsvägar som 
har högst prioritet för asfaltering. Bland dessa har väg 892 rankats högst. Eksjö 
kommun har påtalat brister och framfört önskemål om beläggning till 
Trafikverket. Åtgärden har inte prioriterats i Trafikverkets planering. 
 
I samband med förarbetena i projektet 2+1 väg Nässjö-Eksjö har Eksjö kommun 
framfört behovet om upprustning av vägen i det fall den avses nyttjas som 
omledningsväg vid delar eller perioder av ombyggnationen. 
 
Eksjö kommun har flera utpekade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) runt sjön Södra Vixen. Vissa av dessa har nyttjats och det har de 
senare åren tillkommit några bostäder och fritidshus i området.  
 
Eksjö kommun kan och bör fortsätta påtala vikten av att belägga vägen med 
likvärdiga motiv, som förslagsställaren framför. Det bör dock inte vara aktuellt för 
Eksjö kommun att i övrigt engagera sig i ärendet, då området har få allmänna 
målpunkter eller större utvecklingsområden som berör vägsträckningen. Någon 
diskussion om att medverka till finansiering bör därmed inte vara aktuell. 
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Samhällsbyggnadssektorn gör den sammantagna bedömningen att Eksjö kommun 
även fortsättningsvis till Trafikverket bör framföra behoven av att vägen ges en 
standardhöjning, och samtidigt klargöra att några finansiella insatser från Eksjö 
kommun inte är aktuella.  


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslag från Göte Axelsson 2021-02-15  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Trafikverket
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Ks § 294 Trafiksäkerheten Mariannelund - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/57 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 


Kommunfullmäktige beslutar 


att förklara medborgarförslaget besvarat. 
 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 


Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2021-02-18 följande; 
Trafiksäkerheten runt centrum i Mariannelund där bussarna stannar för på- och 
avstigningar, bör ses över. Bilister färdas fort genom samhället och även lastbilar, 
de skulle inte ha en möjlighet att stanna om ett litet barn gick vid 
övergångsställena. Förslagsställaren vill att övergångsställena höjs med en vägbula 
så att trafiken saktar ner där människor vistas. Förslagsställaren tror att alla skulle 
uppskatta om trafiken saktades ner där. 


Av tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 framgår bland annat följande:  
För att bedöma trafikriskerna på platsen har Trafikverkets data använts bestående 
av siffror för ÅDT (årsmedeldygnstrafik, medelvärde för antal fordon per dygn) 
och medelhastighet. Utöver siffror tittar vi på platsens utformning, 
siktförhållanden, tillgänglighet och belysning. 


ÅDT:  3 964 fordon (avser båda riktningarna 2019) 


Medelhastighet:  43-45km/h (avser spannet av fyra mätperioder under  
2019) 


Utformning: Busshållplatserna är upphöjda och tillgänglighetsanpassade. 
Bussfickorna har flacka in- och utfartsvinklar, vilket underlättar sikten för föraren. 
Vägbanan är separerad med en upphöjd mittremsa vilket motverkar omkörning på 
vägavsnittet. Det skapar samtidigt ett vilplan utmed övergångsstället, vilket 
minskar exponeringen av gångtrafikanten. Övergångsställena är särskilt markerade 
med reflekterande pollare som markerar övergångsställena och de har 
tillgänglighetsanpassats för flertalet funktionsvariationer med ramper och 
sinusplattor. Den ordinarie vägbelysningen är kompletterad med särskild 
belysning vid övergångsställena.  
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Sammantaget finns det ingen tydlig parameter, varken vad gäller siffrorna i 
tillgänglig statistik eller brister i platsens utformning, som skulle tala för ett behov 
av ytterligare åtgärder.  


Den föreslagna åtgärden med vägbulor är i sig en välfungerande metod, men som 
sparsamt används då de generellt för med sig ett ökat underhållsbehov, och vissa 
miljöer med större mängd tunga fordon även ökade bullernivåer. Åtgärden bör 
dock inte uteslutas i samband med framtida förändringar.  


Trafiksäkerheten är ett område som hela tiden måste omvärderas och utvärderas. 
Risker i trafiken finns alltid och det är ett samspel i trafiken som skapar säkra 
trafikmiljöer. En enskild oaktsam chaufför eller gångtrafikant kan orsaka en 
olycka, oavsett utformning. Utformningen av en gata kan dock vara avgörande för 
att minimera riskerna. I detta fall anser samhällsbyggnadssektorn att Trafikverkets 
anläggning är väl utformad.  


På det aktuella vägavsnittet är Trafikverket väghållare. Eksjö kommun ansvarar 
för, och beslutar om, hastigheterna inom tätortsgränserna. På den aktuella 
sträckan sänktes hastigheten från 50 till 40 km per timme i samband med den 
stora hastighetsöversynen som genomfördes 2012. 


Åtgärder som görs inom vägområdet utförs av Trafikverket. Eksjö kommun för 
kontinuerlig dialog med Trafikverket för att upplysa om trafikrisker och problem. 
Samhällsbyggnadssektorn ansvarar, på uppdrag av kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden, i huvudsak för dialogen och kommer i samband med 
kommande dialoger lyfta detta område ihop med andra för Trafikverkets 
kännedom.  


Dålig hastighetsefterlevnad på såväl statliga som kommunala gator är tyvärr inget 
ovanligt. Ansvaret för hastighetsefterlevnaden ligger i huvudsak på fyra parter. 
Polismyndigheten genom kontroll, Trafikverket och Eksjö kommun genom 
utformning av en säker trafikmiljö, och den enskilde trafikanten genom att visa 
hänsyn i trafiken. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslag från Jerry Murto 2021-02-17  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 295 Rensopning av cykelväg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/46 


Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att bifalla medborgarförslaget. 
 
Markus Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 
 
Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande;  
Om mitt medborgarförslag om snöröjning av cykelvägen Hult-Movänta skulle gå 
igenom vill jag att man, när snö och is har försvunnit och våren infunnit sig, 
rensopar cykelvägen från sandningsgrus mellan Hult samhälle och Movänta. Det 
skulle man kunna genomföra genom att man använder sig av en så kallad 
lastmaskin, som oftast är gul och har stora hjul fram och stora hjul bak. Där fram 
på maskinen finns ett stativ där man kan fästa en så kallad sopvals. Sopvalsen 
sänker man ner på asfaltsytan och startar så att den sopar undan gruset ner i diket 
mellan cykelvägen och länsväg 1034. Förslagsställaren bedömer att en sådan 
maskin skulle kosta cirka 800 kronor per timme. Enligt förslagsställarens 
uppfattning skulle jobbet utföras på 60 minuter, vilket gör att totalkostnaden blir 
ringa 800 kronor.  
 
Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande: 
Beslut i detta medborgarförslag är avhängigt beslut i ärendet ”Snöröjning cykelväg 
Hult-Movänta - medborgarförslag”.  
 
Gång- och cykelvägen mellan Hult och Movänta kopplar ihop Hult samhälle med 
Movänta-området vid Försjöns södra strand. Här finns campingplats med 
kommunal badplats, bostäder och fritidshus. Området är också en bra 
utgångspunkt för att nå flera vandringsleder i området.  
 
Gång- och cykelvägen byggdes med utgångspunkt att skapa en säkrare gång- och 
cykelväg till badplatsen, vilket har legat till grund för avvägningen att inte ha 
vinterväghållning på denna gång- och cykelväg. Samhällsbyggnadssektorn har fått 
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in önskemål senaste året om att gång- och cykelvägen ska snöröjas på grund av att 
fler använder gångstråket även vintertid. 


Eksjö kommun har nyligen antagit en ändring av detaljplanen för bostadsområdet 
vid Segelvägen, i syfte att attrahera fler boende i området. Att höja driftnivån på 
gång- och cykelvägen skulle höja attraktiviteten för såväl nuvarande som 
kommande invånare i området 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12   
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 296 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/45 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att bifalla medborgarförslaget. 
 
Markus Kyllenbeck (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 


Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande;  
Jag vill att man snöröjer cykelvägen mellan Hult och Movänta i hela sin längd och 
bredd, och att man skyndsamt efter snöröjningen halkbekämpar med någon form 
av grus såsom krossgrus. Anledning till medborgarförslaget är att många använder 
cykelvägen för motion så som att gå mellan Hult och Movänta och tillbaka till 
Hult, alternativt Hult Movänta-Bogård och tillbaka till Hult. Skulle förslaget gå 
igenom skulle det resultera i att man slipper gå på länsväg 1034, vilket utgör 
onödig fara för både bilister och fotgängare. I dagens läge kör 
snöröjningsmaskinen från Hult samhälle till Stapelvägen och Mastvägen för att 
utföra snöröjning, maskinen passerar alltså cykelvägen. 


Förslagsställaren informerar om att uppgiften kan genomföras av en så kallad 
lastmaskin som oftast är gul med två stora hjul där fram och två stora hjul bak. I 
framändan på maskinen sitter ett stativ där man kan fästa ett så kallat snöskär, 
som man sedan sänker ner på cykelvägens asfaltsyta och kör framåt så att snön 
skjuts antingen till höger eller vänster sida. Detta gör att det blir rent från snö 
bakom maskinen. Man kan också använda sig av en så kallad jordbrukstraktor 
som finns i flera olika färger oftast blåa eller röda med stora hjul bak, och små hjul 
där fram. I framändan fästs ett snöskär som man fäller ner på asfaltsytan på 
cykelvägen och kör framåt, så att snön skjuts antingen till höger eller vänster sida 
av cykelvägen. 


Förslagsvis menar förslagsställaren, skulle arbetet utföras av den befintliga maskin 
som nu åker förbi cykelvägen mellan Hult samhälle och Stapelvägen som tidigare 
omnämnts. Enligt förslagsställarens beräkningar skulle detta kunna genomföras 
för den ringa summa av 8 000 kronor per säsong.  
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Detta är räknat på följande vis. Kostnad för maskin: 800 kronor per timme. 
Snöröjning 20 gånger per säsong: 30 minuter per röjningstillfälle. 0,5 timmar 
gånger 20 tillfällen skulle resultera i den ringa kostnaden 8 000 kronor. 


Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande: 
Beslut i detta medborgarförslag är avhängigt beslut i ärendet ”Rensopning av 
cykelväg – medborgarförslag”.  


Gång- och cykelvägen mellan Hult och Movänta kopplar ihop Hult samhälle med 
Moväntaområdet vid Försjöns södra strand. Här finns campingplats med 
kommunal badplats, bostäder och fritidshus. Området är också en bra 
utgångspunkt för att nå flera vandringsleder i området.  
 
Gång- och cykelvägen byggdes med utgångspunkt att skapa en säkrare gång- och 
cykelväg till badplatsen och detta har legat till grund för avvägningen att inte ha 
vinterväghållning på denna gång- och cykelväg. 


Samhällsbyggnadssektorn har fått in önskemål senaste året om att gång- och 
cykelvägen ska snöröjas på grund av att fler nyttjar gångstråket även vintertid. 
 
Eksjö kommun har nyligen antagit en ändring av detaljplanen för bostadsområdet 
vid Segelvägen i syfte att attrahera fler boende i området. Att höja driftnivån på 
gång- och cykelvägen skulle höja attraktiviteten för såväl nuvarande som 
kommande invånare i området. 
 
Det som tala emot åtgärden är det relativt låga förväntade användandet för arbets- 
och studiependling för gående och cyklister. 
 
Kostnaden för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning ett normalår är 
beräknat till 11 000 kr per år. Ett normalår innefattar tio rundor per år men är helt 
väderberoende och hur vinterväghållningen utförs beror på flera parametrar.  
 
Snöröjning och halkbekämpning kan i vissa fall göras samtidigt. I detta fall är 
maskinen som används för snöröjning och halkbekämpning av gång- och 
cykelvägar i Hult av en mindre modell för att klara av de smala passagerna som 
finns på gångvägen längs genomfarten i Hult. Det gör att sandspridaren är liten 
och vi får då åka och fylla på flera gånger för att kunna halkbekämpa denna 
sträcka. Detta skapar en viss fördyring i jämförelse med kostnaden för normal 
gång- och cykelvägsvinterväghållning. Hjullastaren som snöröjer gatorna har inte 
sandspridare och således inte möjlighet att göra detta moment då de rättsfall som 
finns säger att en gångväg som snöröjs ska sandas inom två timmar då man skapat 
en halka genom plogning.  
 
För att öka användandet av en redan gjord investering samt att främja gång- och 
cykeltrafiken i Hult även vintertid föreslås att medborgarförslaget bifalls och att 
vinterväghållning utförs på sträckan Hult-Movänta från och med vintern 2021. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 297 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken 
och Hotellträdgården - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/47 


Beslut   
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till förbättrad belysning i 
Vildparken i enlighet med redovisat förslag, med redovisning till 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige 
 
att bifalla medborgarförslaget.   


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. 


Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande; Det är många 
som upplever att det är mörkt att promenera i Vildparken kvällstid. Det finns idag 
ingen belysning på grusvägarna i Vildparken utan bara längs de asfalterade vägarna 
vid ån och vägen som går mitt i parken från Parkgatan mot Norra Ågatan.  


Det är ett stort och otryggt område i parken som inte är belyst idag. Blir parken 
belyst skulle det innebära en säkrare och trevligare park att vistas i. 
Förslagsställaren önskar att det blir liknande belysning i Vildparken och 
gångvägen i Hotellträdgården som det är i Järnvägsparken.  


Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande: 
Vildparken är ett av Eksjös viktiga besöksmål, men också en viktig 
kommunikationslänk till centrum och Höglandssjukhuset från de norra 
stadsdelarna. Parken används för flera olika funktioner och evenemang och 
utformningen behöver anpassas till denna mångsidighet.  


Medborgarförslaget anses mycket logiskt för att öka känslan av trygghet i 
området. Med närheten till Eksjös största arbetsplats, med bemanning dygnet 
runt, är det ett bra förslag för att öka förutsättningarna för personal att gå eller 
cykla till arbetsplatsen även nattetid och under vintern.  
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Vildparken används vid räddningsuppdrag och extraordinära händelser. Det 
innebär att en friyta måste finnas i parkens södra delar utan höga eller fasta 
föremål. Detta omöjliggör inte en förbättrad belysning, men måste tas i beaktan 
vid utformning av en förbättrad belysning.  


Förslagsställaren föreslår belysning utmed de diagonala grusvägarna. Ett fullt 
utbyggt alternativ skulle innebära ett tillägg med cirka 20 belysningspunkter med 
normal gång- och cykelvägsbelysning. I detta fall kan det dock bli aktuellt med 
lägre belysningsstolpar eller riktad belysning för att nå områden där stolpar är 
olämpliga. Åtgärden är i detta läge grovt kostnadsbedömd till 300-400 tkr i 
investeringskostnad. Driftkostnad för stolparna tillkommer.  


I detta sammanhang behövs upplysning om de stora utmaningarna som finns för 
förnyelse av det befintliga gatljusnätet. En utredning pågår för att beskriva 
behoven och takten för upprustning av gatljusen i kommunen. Utredningen ska 
redovisas för budgetberedningen våren 2022.  


Trots att det finns utmaningar för att hantera gatljuset i stort, föreslår 
samhällsbyggnadssektorn att Vildparkens attraktivitet och trygghet förstärks 
genom utökad belysning. Kostnaden bör inrymmas i investeringsbudgeten för 
2023. Det bör dock förtydligas vid återredovisning av ett konkret förslag till 
förbättrad belysning till kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Monica Ahlenius 2021-02-12  
      


Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren (missiv)
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Ks § 298 Bygg en gångbro över järnvägsområdet - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/36 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att avslå medborgarförslaget. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23.  


I medborgarförslaget framförs följande; I 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. 


Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen framgår bland annat följande:  
I utredningen redovisas inga kostnader. Det beror på att förutsättningarna för att 
bygga en bro i denna omfattning över statlig järnväg i så fall skulle genomföras av 
Trafikverket. Det finns heller inte några tillförlitliga schablonsiffror att tillgå, då 
förutsättningarna varierar från plats till plats. Några möjliga tidplaner går inte 
heller att redovisa i detta stadie, då objektet är beroende av Trafikverkets 
bedömningar och processer. 


Järnvägen som löper genom Eksjö stad är att betrakta som en barriär och delar 
staden fysiskt. Genom åren har åtgärder genomförts för att öka säkerheten och 
minska barriäreffekten. Förslagsställaren pekar på en punkt som skulle kunna 
motiveras för ytterligare åtgärder, då området saknar en passage och är en av de 
mer tätbefolkade stadsdelarna söder om järnvägen. Den logiska nuvarande 
passagen är gång- och cykeltunneln från Vetlandavägen söder om järnvägen till 
Tullgatan-Södra Storgatan norr om järnvägen. Boende på Bergsgatan, 
Österåsgatan och den mest nordliga delen av Oxtorgsgatan skulle spara cirka en 
kilometers färdväg, beroende på målpunkt, med en gångbro över spåren.  
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Övriga boende i Tuvehagen har en mer gen väg till befintlig passage och får inte 
samma nytta av åtgärden, även om det skulle bli närmare till exempelvis 
Prästängsskolan som är en tydlig målpunkt från området.   


Sammantaget gör samhällsbyggnadssektorn bedömningen att en gångbro över 
järnvägen i nuläget inte går att motivera, med hänvisning till 
befolkningsunderlaget i relation till de sannolikt höga kostnaderna för åtgärden. I 
ett möjligt framtida scenario med ett större behov av tätare bostadsstrukturer 
söder om järnvägen, skulle en åtgärd sannolikt bedömas mer relevant.  
 
Samhällsbyggnadssektorn föreslår att medborgarförslaget avslås för att istället 
fortsatt fokusera på att förbättra gång- och cykelnätet för snabbare och säkrare 
förbindelser. Gång- och cykelåtgärder bedöms mer kostnadseffektiva och kan 
sammantaget gynna fler invånare. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-08-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
Medborgarförslag från Magnus Berglund 2021-02-02 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 299 Döp gata eller res staty efter Börje 
Stigwall - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/61 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att avslå medborgarförslaget.  


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 att remittera rubricerat medborgaförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-09-23. Magnus Wassborg framför i medborgarförslag 2021-02-22 
följande;  


Börje Stigwall, stadsarkitekt under åren 1956–1964 i Eksjö, förhindrade att 
politikerna som styrde Eksjö i början av 1960-talet lät företaget Åhlén och Holm 
riva Gamla stan från ån ner till Norrtull, för att uppföra Tempo. Förslagsställaren 
menar att man kan ana storleken på byggnationen om man jämför ytan av 
parkering och byggnad (numera Willys). Hade politikerna lyckats med att avsätta 
Börje Stigwall, hade man förstört all framtida turistverksamhet. Man hade idag 
inte heller varit en av Sveriges främst bevarade trästäder från 1600–1800-tal, med 
stor uppmärksamhet från Europa. Turistnäringen hade varit obefintlig och man 
kan ana att vissa andra investeringar-dragkamper mellan närliggande städer och 
nationellt, hade utfallit med andra vinnare. En stor del av Eksjös dragningskraft 
och inflyttning beror på stadens äldre kvarter, vilket enligt många skapar en 
genuin stadskärna fortsätter förslagsställaren som önskar att en gata namnges efter 
Börje Stigwall eller att man reser en staty till minne av Börje Stigwall. 


Av tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef samt kartingenjör, framgår 
bland annat följande:  


Medborgarförslaget har diskuterats med kulturavdelningen. Som stöd och 
underlag för beslutet har Lantmäterirapport 2016:9 använts, som är 
Ortnamnsrådets handledning i namnvård. 


Till de svårare ärenden som kommunernas namnorgan har att hantera, hör de 
som innehåller förslag om att en person ska hedras genom att en gata eller allmän 
plats uppkallas efter honom eller henne. Många är förtjänta, men några få måste 
ändå prioriteras. 
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I princip finns tre alternativ: 


•    Vänta på lämpligt objekt i samband med ny exploatering 


•    Leta efter icke namngivet objekt 


•   Byta ut äldre namn mot det nya föreslagna memorialnamnet 


Alla dessa alternativ medför olägenheter och svårigheter. 


Ortnamnsrådet skriver att det finns andra möjligheter att hedra någons minne, till 
exempel genom en skylt, konstverk eller något annat. Samhällsbyggnadssektorns 
förslag är att sätta upp en skylt vid Norra Åbron. Skylten ska vara en hyllning till 
Eksjö kommuns tidigare stadsarkitekter. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-08-17 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist och 
kartingenjör Anne-Lie Andersson, 2021-06-09 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Magnus Wassborg, 2021-02-22  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 300 Bygg en Pumptrack vid 
aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/123 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Katarina Norberg framför i medborgarförslag 2021-04-20 följande;  


Familjen har rest runt mycket i Sverige i år och i fjol - cykling är ju den nya flugan 
i och med covid-19. Att röra på sig utomhus är så viktigt för speciellt barn och 
ungdomar och ännu viktigare nu, då idrotter inte kan genomföras som innan. 


På flera orter bland annat Östersund, Åre, Sundsvall, Örebro, Linköping, 
Upplands - Bro, finns Pumptracks, byggda centralt i städerna. 


Pumptracks är väldigt populära och där åker/cyklar alla åldrar på skateboards, 
kickbikes, BMX-cyklar och andra cyklar. 


Då Katarina Norberg har gått förbi området bakom badhuset finns där en mindre 
skatepark, men där finns även plats för en pumptrack. 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Katarina Norberg 2021-04-20 
      


Utdrag:  
Katarina Norberg 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 301 Översyn av parkering på 
Stocksnäsvägen - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/139 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Maria Sjögren Havskog framför i medborgarförslag 2021-05-04 att det är mycket 
trafik på Stocksnäsvägen, sträckan mellan Stocksnäs Förskola och 
Höglandssjukhuset. 


Ofta är bilar parkerade på vägen, vilket skapar en otrygg trafiksituation. 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Maria Sjögren Havskog 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 302 Dedikerad öppen container för 
plastavfall på återvinningscentral -
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/110 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Marcus Olsson, Eksjö, framför i medborgarförslag 2021-04-09 följande. 


En rapport från Naturvårdsverket visar att plastanvändningen i Sverige har ökat 
med nästan 300 000 ton per år. Konsumenter har blivit bättre på att sortera men 
hittills har möjligheterna till materialåtervinning varit begränsade. Under 
pandemin har dessutom plastkonsumtionen ökat ytterligare till följd av en ökad 
användning av engångsartiklar så som plasthandskar och förpackningar för 
takeaway-mat. 


En viktig åtgärd för att öka plaståtervinningen är att göra det så enkelt som 
möjligt för konsumenter att sortera sitt avfall rätt på återvinningscentralen.  


När man som konsument besöker Eksjö Återvinningscentral, ÅVC, med sitt 
sorterade avfall hänvisas man att slänga sin plast i containern för brännbart avfall, 
där det alltså eldas upp istället för att återvinnas. Ifall man vill sortera plasten 
separat hänvisas man till sopsorteringsstationen för förpackningar. Där måste 
varje förpackningar stoppas in en i taget i den mindre öppningen i containern, 
vilket är väldigt tidsödande då man redan har gjort sig mödan att sortera plasten 
separat och ännu en gång tvingas hantera varje föremål ett i taget. Dessutom är 
detta kärl enbart avsett för förpackningar - plastföremål som antingen är för stora 
för att gå in i containerns öppning eller som inte klassas som förpackningar måste 
hamna i kärlet för brännbart. 


Marcus Olsson föreslår att man bör införa en öppen container dedikerad enbart 
för plastavfall där man kan ösa i sitt redan sorterade plastavfall. Människor är 
bekväma och när man anländer till ÅVC är det lockande att helt enkelt slänga all 
sin plast i brännbart, som instruerat. Med en dedikerad plastcontainer tror 
förslagsställaren att man skulle göra det mycket enklare för konsumenter att dra 
sitt strå till stacken och se till att så mycket som möjligt av plasten återvinns istället 
för att eldas upp. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Marcus Olsson, 2021-04-09 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 303 Utvärdering av beslut tagna under 
pandemin för kommunens verksamheter och dess 
invånare - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/162 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-03-31.  


Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet genom Johan Ragnarsson, Jürgen Beck och Mattias Stendahl 
framför i motion 2021-05-26 följande.  


Detta år och föregående år har utmanat hela samhället och hela världen. Det har 
präglats av ovisshet och rädsla, av försakelser och ensamhet, ett år av sorg och 
förtvivlan. Men det har också varit ett år av solidariska gärningar, av 
teknikutveckling och av samarbete.  


Som Coronakommissionen visade i sitt första delbetänkande har pandemin också 
pekat ut allvarliga brister i vårt samhällsbygge. Brister som på olika sätt även 
vidhäftar Eksjö kommun. Coronakommissionens delbetänkande handlade 
specifikt om äldreomsorgen, men det finns också ett värde att titta på kommunen 
och kommunens verksamheter i ett bredare perspektiv.  


Hur har de beslut som tagits på riks- och regionalnivå påverkat kommunen och 
dess invånare, vad har de beslut vi själva tagit haft för inverkan? Till viss del 
handlar det om att identifiera brister eller styrkor i kommunala verksamheter som 
kan ha lett till ökad eller minskad smittspridning – ett av flera områden som 
Coronakommissionen pekade ut är till exempel relationen tillsvidareanställd / 
visstidsanställd personal. 


Men det handlar om också om de sidoförluster som gjorts i beslut som rör till 
exempel distansundervisning, nedstängning av idrottsanläggningar, nedstängning 
av verksamheter som till exempel retrobutiken eller caféverksamheten på I 12-
området. Dessa beslut, som kan ha varit nödvändiga för att bromsa 
smittspridning, har också eventuellt inneburit att vissa ungdomar inte har fått den 
nödvändiga studiehjälp eller studiero de behöver för att erhålla ett godkänt betyg.  


Det kan ha inneburit att ungdomar i idrott eller ensemblemusicerande har förlorat 
ett år av värdefull träning. Det kan ha inneburit att personer i omsorg har fått en 
ökad grad av ensamhet och eventuellt psykisk ohälsa som följd på grund av att 
deras vanliga mötesplatser har varit stängda.  
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Näringslivet har också i olika grad påverkats - för vissa har året kanske till och 
med betytt en ökad försäljning, medan det för andra har varit en oviss tid.  


Ovanstående är inte en heltäckande genomgång och andra ser säkert andra 
områden som har drabbats.  


Vänsterpartiet yrkar på att kommunstyrelsen och förvaltningen på sektorsnivå 
utvärderar och identifierar styrkor och brister under det gångna året, med syfte att 
hitta såväl framgångsfaktorer som förbättringsområden. Syftet är tvåfaldigt. För 
det första att dra lärdomar av hanteringen och de beslut som tagits. För det andra 
att identifiera kvarvarande behov som har uppstått så att de kan åtgärdas. Det kan 
till exempel vara specifika insatser avseende att bryta ensamhet eller att erbjuda 
möjligheter till att ta igen förlorade studier. Det kan vara specifika satsningar för 
att utjämna relationen tillsvidareanställda/visstidsanställda eller riktade insatser 
avseende näringslivet.  


Huvudfrågan är - vilka problem och negativa förändringar har uppstått och hur 
kan de åtgärdas av kommunen eller andra krafter i samhället? 


Vänsterpartiet föreslår med anledning av ovanstående 


att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt förvaltningen att utvärdera 
pandemiåret och de beslut som tagits för att identifiera styrkor och svagheter 
under det gångna året, samt att identifiera eventuellt kvarvarande behov så att 
dessa i förlängningen kan åtgärdas. 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-05-26 
      


Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Ledningsutskottet
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Ks § 304 Nifsarpsskolan - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/163 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisad motion till barn- och utbildningsberedningen 
 med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-05-26 följande. 


På Eksjö Stadshus ägarsamråd 2021-05-25 gavs information om Nifsarpsskolan. 
Den är en privatskola i bolagsform mellan Eksjö kommun och andra aktörer, och 
är en av Eksjö kommuns populäraste skolor, vilket är mycket positivt. En skola 
som har det dubbla söktrycket bland elever som första val i förhållande till antal 
erbjudna platser bidrar till höga antagningspoäng.  


Under flera år har just elever som är praktiker blivit skolans bästa elever som gått 
ut ur gymnasiet som kursettor.  


Elever som nu kan ha det rätta handlaget, men som har haft det lite svårare att ta 
till sig teoretiska kunskaper i grundskolan på grund av olika omständigheter, har 
nu svårt att över huvud taget bli antagna till någon av utbildningarna genom att 
skolan nu blivit så populär.  


Samtliga elever med rätt handlag från denna skola oavsett vald yrkeslinje, har 
oftast arbete långt innan de slutfört sin skolgång, vilket har medfört vissa positiva 
problem men som löst sig mellan skolledning, arbetsgivare och elev genom 
gemensamma överenskommelser och avtal. Det vore mycket olyckligt om skolan 
och yrkesbranschen skulle tappa dessa elever med gedigna egenskaper.  


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 


att kommunstyrelsen ger uppdrag åt Eksjö Stadshus AB att, tillsammans med 
ägare på Nifsarpskolan, se över processen i samband med ansökningen för elever 
som är praktiker, men inte uppfyller de teoretiska kraven ges möjlighet att bli 
antagna till skolans yrkesprogram. 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Ulf Svensson (SD) 
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Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
Ledningsutskottet
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Ks § 305 Inrätta en visselblåsarfunktion - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/166 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) framför i motion 2021-05-26 följande. 


Flera större organisationer har idag en visselblåsarfunktion. Eksjö kommun är, än 
så länge, tyvärr inte en av dessa organisationer.  


Öppenhet och transparens är grundläggande principer i svensk offentlig 
verksamhet. Att Eksjö kommun som organisation ska arbeta för att uppfattas som 
öppen och ärlig samt arbeta för att motverka motsatsen har förhoppningsvis 
ingen någon avvikande uppfattning kring. Även om detta är allas vår målbild vore 
vi naiva om vi trodde att oegentligheter inte kan förekomma även i vår 
organisation. Sedan 2017 finns det i lagstiftningen1 ett särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i 
arbetsgivarens verksamheter. Låt oss anta att lagstiftningen inte har tillkommit 
utan en anledning.  


Syftet med en vissel blåsarfunktion är just att en enskild person, oftast genom en 
krypterad funktion, ska kunna meddela kännedom eller misstankar om lagbrott 
eller annan typ av oegentligheter som denne inte upplever är möjligt att hantera 
genom ordinarie kommunikationskanaler. Exempel på vilken typ av ärenden som 
det kan handla om är bedrägeri, mutor, sexuella trakasserier, brott mot annan 
lagstiftning eller andra allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer.  


Införande och användande av en visselblåsarfunktion bör ske på ett sådant sätt att 
den som anmäler ska kunna känna trygghet att uppgifterna behandlas med hög 
integritet och anmälningar bör även kunna ske anonymt. Ärenden bör hanteras 
enligt tydliga riktlinjer där alla inkomna ärenden behandlas med grundlighet och 
seriositet. Anmälningsmöjligheten bör vara öppen för såväl anställda och 
förtroendevalda som allmänheten.  


Jönköpings kommun, som Eksjö kommun köper juristtjänster från och med 1 
januari 2021, har under flera år haft en visselblåsarfunktion. Vid framtagandet av 
en vissel blåsarfunktion för Eksjö kommun finns säkerligen möjlighet till 
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erfarenhetsutbyte med Jönköpings kommun och kanske även ett framtida 
samarbete i frågan.  


Även om det via en sådan här funktion kan inkomma ärenden som inte 
tolkas/kvalificeras som lagbrott och/eller oegentlighet ger funktionen möjligheten 
att sådana händelser och situationer kommer till vår kännedom.  


Det enda alternativet till att eventuellt inte behöva hantera uppgifter som i ett 
senare skede kanske visade sig inte stämma är att ha det som idag, det vill säga att 
möjligheten med en vissel blåsarfunktion inte ens finns. I slutändan är det en fråga 
om att bevara sin trovärdighet och sitt förtroende. 


Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  


att Eksjö kommun, enligt ovanstående, inrättar en visselblåsarfunktion för hela 
kommunkoncernen. 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Ingegerd Axell (S) och Jürgen Beck (V) 
      


Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Ledningsutskottet
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Ks § 306 Uppsättning av askkoppar utmed Södra 
och Norra Storgatan - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/103 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 


Ärendebeskrivning  
Mats Martinsson framför i medborgarförslag 2021-04-05 följande.  
 
Gångbanorna i centrum av vår vackra stad är nedsmutsade med cigarettfimpar. 
Det beror till stor del av att det inte finns några askkoppar.  
 
Mats Martinsson vill därför att askkoppar sätts upp, en vid varje papperskorg 
utmed Södra och Norra Storgatan. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2021-04-05 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 307 Säkrare motionsspår - medborgarförslag 
- fördelning 
Dnr KLK 2021/113 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen 
med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Anneli Ahnstedt Stengård framför i medborgarförslag 2021-04-15 följande;  


På Eksjö kommuns hemsida står följande. I Eksjö kommun finns fina 
promenadslingor. Där hittar vi också en strövstigskarta över Hunsnässpåret, som 
är en fantastisk promenadsträcka för förslagsställaren personligen, men också för 
väldigt många Eksjöbor. 


Anneli Ahnstedt Stengård växte upp i Eksjö men flyttade till Gotland 1986 för att 
bo där ända fram till 2016, då jag återvände. Eftersom hon är en person som 
tycker mycket om att promenera sökte hon sig då ganska snart till rundan runt 
Hunsnäsen. Till hennes förvåning upptäckte hon att ingenting hade förändrats 
under alla år hon varit borta.  
 
Med tanke på hur många människor som promenerar sträckan varje dag är det 
anmärkningsvärt att bilen får ta så stor plats. Anneli Ahnstedt Stengård skulle till 
och med vilja påstå att det är förenat med stor trafikfara att gå där.  


Förslagsställaren vill att man i första hand enkelriktar sträckan. Det skulle 
innebära att vägen också skulle rymma en cykel- och gångväg. Så småningom 
skulle man också kunna tänka på lite bekvämlighet, såsom soffor, och 
utsmyckning längs med vägen. Ett redan uppskattat motionsspår skulle bli ännu 
mera uppskattat och säkerheten för dem som går och cyklar där skulle bli mycket 
större. Alla skulle då känna sig tryggare och kunna njuta av omgivningarna där. 


Sammanfattningsvis anser förslagsställaren att ett trafikgenomtänkt Hunsnässpår 
skulle skapa en tryggare, miljövänligare och mer njutningsfull promenad- och 
cykelrunda för Eksjöbor och andra som söker sig dit, utan att det skulle behöva 
påverka den bofasta befolkningen i området nämnvärt. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Medborgarförslag från Anneli Ahnstedt Stengård, 2021-04-15 
 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 308 Utomhusgym vid Brännemon - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/169 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 


Ärendebeskrivning  
Ann-Sofi Kjellström framför i medborgarförslag 2021-05-26 önskemål om att 
utomhusgym i trä samt belysning anläggs i Brännemon. 


Martinssons Trä har gjort trägym för Skellefteå kommun som varit mycket 
uppskattat. 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag 2021-05-26 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 309 Lokalproducerat kött till skolor och 
äldreomsorg - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/170 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisat medborgarförslag till ledningsutskottet med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 


Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-06-02 framförs följande;  


Härjedalens kommun har köpt 22 kor för att kunna servera lokalproducerat 
kvalitetskött i äldreomsorgen och i skolorna. I en upphandling har fyra bönder i 
Härjedalen erbjudit sig att sälja 22 kor till kommunen. 


Djuren föds upp hos bönderna tills det är dags för slakt. De 22 korna ger runt 4 
ton kött som bereds i kommunens egna kök och sedan serveras i äldreomsorgen, 
skolorna och förskolorna.  


Ovanstående är utdrag ifrån Härjedalen kommuns Facebooksida. 


Förslagsställaren tycker att det är ett helt fantastiskt initiativ som verkligen visar åt 
vilket håll man behöver tänka gällande klimatet och miljön i framtiden. Att vara 
med och bidra till minskade transporter och utsläpp, stödja de lokala lantbrukarna 
och samtidigt se till att våra äldre och barn äter bra kött blir en win-win-situation 
för alla. 


Förslagsställaren tycker att Eksjö kommun borde ta efter detta fantastiska initiativ! 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Medborgarförslag 2021-06-02 
      


Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen
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Ks § 310 Förbättra trafiksituationen vid 
Stockholmsvägen Grenadjärgatan med flera - 
motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/178 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återrapportering till kommunfullmäktige senast 2021-12-14. 


Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) framför i motion 2021-06-14 följande;  


När man pratar med kommuninvånare om trafiksäkerheten i centralorten, 
återkommer ofta en plats som osäker, där det både hänt, och hållit på att hända 
trafikolyckor.  


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


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


Detta är till viss del ingenting nytt. När 112-området såldes 1995 skrevs det in i 
exploateringsavtalet att Eksjö kommun skulle anlägga en rondell i korsningen där 
Kaserngatan startar, en rondell som än idag inte är byggd. Motionen handlar dock 
inte om att det absolut ska byggas en rondell utanför 112-området, utan att tanken 
som fanns redan 1995, troligen fanns av en anledning. 


Förslag på lösningar kan exempelvis vara annan typ av skyltning, avsmalningar, 
kantsten av något slag eller andra fysiska åtgärder, men detta är något som 
motionären tycker att en vidare utredning ska titta närmare på. 


Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sebastian Hörlin  


att åtgärder ska vidtas för att öka trafiksäkerheten vid och omkring korsningarna 
Stockholmsvägen, Grenadjärgatan och Norra Storgatan samt Grenadjärgatan, 
Ydrevägen, Kaserngatan och Regementsgatan. 


101







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Motion från Sebastian Hörlin (S) 2021-06-14 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-08-31


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


Ks § 311 Motorburen ungdom - motion - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/160 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remittera redovisad motion till tillväxt- och utvecklingsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 


Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet, genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion  
2020-05-19 följande.  
 
Ungdomar har olika intressen och utövar sin hobby antingen individuellt eller 
tillsammans med andra. Ibland sker det strukturerat inom föreningslivet, ibland i 
andra för tillfället sammansatta, lämpliga konstellationer. 


Motorburen ungdom är oftast ett kompisgäng som samlas för att spontant utöva 
sitt intresse. Antingen visar de upp sina fordon på våra gator eller så kan de samlas 
på parkeringsplatser eller motsvarande för att träffa andra likasinnade.  


Omgivningen upplever ibland denna verksamhet som allmänt störande. Men 
många av ungdomarna tar sin hobby på stort allvar och har lagt ner ett otal 
timmar på sitt objekt.  


Ungdomars mentala hälsa är beroende av meningsfullhet. Samhället inkluderar 
gärna barn och unga som vill idrotta, men motarbetar vissa andra - som ibland 
nästan kategoriseras som busar. Men det finns alltid wannabees eller hangarounds 
som inte vill följa samhällets regler, oavsett vilken verksamhet det gäller.  


Miljöpartiet anser att även motorintresserade ungdomar borde ha en tillåtande 
plats i vår kommun. Även om bilar snart drivs fossilfritt eller förnybart så lär 
intresset för bilar och motorer inte minska i framtiden.  


Denna motion syftar till att motorburen ungdom bereds möjligheter att utöva sitt 
intresse så som andra ungdomar har möjligheter att utöva spontanidrott. 


Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun vill därför  


• att kommunen utreder frågan om lämplig plats där motorburen ungdom kan 
utöva sitt intresse 


• att formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur 
denna verksamhet skulle kunna bedrivas, och  


• att en genomförandeplan därefter presenteras. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 
Motion från Miljöpartiet, Lea Petersson och Eva Ekenberg 2021-05-19 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 312 Verkställighet medborgarförslag och 
motioner 2021 
Dnr KLK 2021/196 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna uppföljningen, samt 
 
att uppföljningen anmäls till Kommunfullmäktige. 


Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från 2021 och 
bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställt. Av uppföljningen framgår att 8 
motioner och 39 medborgarförslag behandlats under perioden. 


Beslutsunderlag  
Förteckning av verkställighet motioner och medborgarförslag 
Tidigare redovisade motioner och medborgarförslag 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 313 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
Dnr KLK 2021/35 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 och 2021-08-17. 
Protokoll från budgetberedningen 2021-06-17, samt beslut fattade med stöd av 
delegation anmäls. 


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


 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-08-17 
Ledningsutskottets beslut 2021-06-15 
Ledningsutskottets protokoll 2021-06-15, 2021-08-17 
Budgetberedningens protokoll 2021-06-17 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 314 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att redovisade ärenden anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningssektorns - Samverkansprotokoll grundskola 2021-05-20  
Barn- och utbildningssektorns - Samverkansprotokoll sektorsövergripande 2021-06-10 
Barn- och utbildningssektorns – Samverkansprotokoll Gymnasieskolans 2021-05-27 
Sociala sektorns - Samverkansprotokoll 2021-05-25 
Samhällsbyggnadssektorns - Samverkansprotokoll 2021-06-21 
Kommunledningskontorets - Samverkansprotokoll 2021-04-19 
Kommunledningskontorets - Samverkansprotokoll 2021-03-15 
Kommunledningskontorets - Samverkansprotokoll 2021-02-10 
Eksjöortens ryttarförening - Återredovisning integrationspott 
Föreningen Aktivt Centrum i Mariannelund - Återredovisning integrationspott 
Föreningen Aktivt Centrum i Mariannelund - Verksamhetsberättelse 2018  (2017) 
Verksamhetsberättelse 2020  2019  
Kommunfullmäktiges beslut - Vetlanda - 2021-05-19 Revision delägda bolag - 
överenskommelse  
Tillgänglighetsrapport - Påpekande om bristande tillgänglighet på eksjo.se 
Inkommen skrivelse angående boendesituationen i Mariannelund 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg 
 
 


 


----- 
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Ks § 315 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att nämnd- och beredningsprotokollen anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-16 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-06-16 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-08-18 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2021-08-18 
Socialnämndens protokoll 2021-06-16 
Socialberedningens protokoll 2021-06-16 
Socialnämndens protokoll 2021-08-18 
Socialberedningens protokoll 2021-08-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-06-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-18 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2021-08-18 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-06-16 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2021-08-18 


 


----
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Ks § 316 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att protokollet anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från   


Eksjö Stadshus AB 2021-05-27 


 


-----
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