
    

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-06

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-12:10, 13:10-14:30 
 
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck (M) 
Sebastian Hörlin (S) 
Ingegerd Axell (S) 
Mattias Ingeson (KD) § 204, 206, 207, 209, 212 
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L) 
Birgitta Johansson (S)   

 
Tjänstgörande ersättare Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) 

Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Ulf Björlingson (M) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnson (C)  
Bo Bergvall (S) tjänstgörande ersättare för Mattias Ingeson (KD) § 201–203, 205, 
208, 210–211, 213–228 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Bo Bergvall (S) § 204, 206, 207, 209, 212 
Johan Ragnarsson (V) 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef § 202, 228 
Malin Claesson, HR-chef § 207 
Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn § 206 
Helen Lindqvist, näringslivsutvecklare § 206 
Camilla Egerlid, näringslivschef § 206 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 212 
Malin Agertz, kommunikatör § 209 

 
Övriga Per-Arne Spiik, arbetsmiljöstrategierna § 207 
  
Utses att justera Lennart Gustavsson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2022-09-08, kl. 11:00   Paragrafer 201-228 
och tid 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Lennart Gustavsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-06 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2022-09-08 Datum då anslag  2022-09-30 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 201 Godkännande av föredragningslistan   

§ 228 Budgetuppföljning 2022-06-30 - Förvaltningen 2022/11  

§ 202 Tilläggsbudget 2022 2022/11  

§ 203 Renhållning - samverkansavtal 2022/155  

§ 204 Medfinansiering Astrid Lindgrens Hembygd 2023-2029 2022/166  

§ 205 Förvaltningsstöd - revisionsskrivelse 2022/97  

§ 206 Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete 2021/38  

§ 207 Redovisning arbetsmiljöutredning - sociala sektorn och barn- och 
utbildningsektorn 

2022/29  

§ 208 Ökad grundbemaning i hemsjukvården 2022/41  

§ 209 Eksjö kommuns grafiska profil 2022/170  

§ 210 Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023 - Remiss 2022/172  

§ 211 Samarbetsavtal angående naturbruksutbildningar i Region 
Jönköpings län – barn- och utbildningssektorn 

2022/175  

§ 212 Arbetsmarknadsenheten samt redovisning av statistik ekonomiskt 
bistånd - Återrapportering 

2022/174  

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

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

2021/162  

§ 215 Ansök om fler ljudanläggningar för VMA - motion 2022/32  

§ 216 Fler behöriga lärare - motion 2022/112  

§ 217 Ändring av uppdragsbeskrivning för kommundirektören - 
medborgarförslag 

2022/95  

§ 218 Vattenklosett till Herrgårdsparken, Mariannelund - 
medborgarförslag 

2022/27  

§ 219 Cykelväg - medborgarförslag 2022/100  

§ 220 Verkställighet medborgarförslag och motioner 2021-2022 2022/10  

§ 221 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - motion - fördelning 2022/153  
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§ 222 Bygg en mindre scen i Vildparken - motion - fördelning 2022/152  

§ 223 Rådgivning för enskilda avlopp - motion - fördelning 2022/149  

§ 224 Anmälningsärenden   

§ 225 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 226 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 227 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-06

 
  

Ks § 201 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Renhållning samverkansavtal 
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Ks § 228 Budgetuppföljning 2022-06-30 - 
Förvaltningen 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämna uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Budgetuppföljning har gjorts och helårsprognos efter 2022-05-31 har upprättats i 
förvaltningen.  

I prognosen har hänsyn delvis tagits till prisökningar för drivmedel och livsmedel, 
men hur stor påverkan blir är osäkert, detta får följas under året. I prognosen 
ingår den ersättning som Migrationsverket utlovat för beredskapen som 
kommunen haft för flyktingmottagande under 15 dagar i mars månad.  

Årets resultat prognostiseras att bli 41,6 mnkr vilket är 17,2 mnkr högre än 
budgeterat resultat på 24,5 mnkr. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av 
skatteintäkter och bidrag medan budgeterat resultat motsvarar 2,0 procent av 
skatteintäkter och bidrag. Jämfört med majprognosen är det en förbättring med 
1,3 mnkr, vilket är hänförbart till sektorernas prognoser samt ökat generellt 
statsbidrag. 

Sektorerna 
Sektorerna har efter juni använt 579 mnkr eller 49,5 procent av budgeten på 
1 170,4 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att överskridas med 18,7 mnkr 
vilket motsvarar 1,6 procent av budgeten. Jämfört med majprognosen är det en 
förbättring med 1,1 mnkr. 

Politiken prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr, 
motsvarande 1,2 procent av budgeten. Revisionen prognostiserar ingen avvikelse 
mot budget. Överförmyndarnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 
mnkr eller 4,2 procent av budgeten.  

Samhällsbyggnadssektorns prognostiserade negativa avvikelse på 0,2 mnkr, 
motsvarande 0,6 procent av budgeten, är hänförbar till planerat resultatfondsuttag 
för digitalisering av miljöenhetens arkiv. 

Kommunledningskontoret har en positiv prognos på 2,3 mnkr, vilket motsvarar en 
avvikelse på 3,6 procent av budgeten. Av överskottet är 1,7 mnkr beredskap för 
flyktingmottagande. Övrigt som bidrar till överskottet är lägre personalkostnader i 
samband med att kanslichefen tillfälligt är tillförordnad socialchef. Jämfört med 
föregående månad är prognosen en försämring med 0,1 mnkr. 
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Barn- och utbildningssektorn har en negativ prognos mot budget med 3,7mnkr, vilket 
motsvarar 0,8 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det en 
förbättring med 1,0 mnkr. Störst negativ avvikelse finns inom gymnasieskolan där 
anpassning till lägre budgetram till följd av volymförändringar och intäktsbortfall 
inte kunnat göras. Även IKE (interkommunala ersättningar) har negativ prognos. 
Inom måltidsverksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse på grund av 
högre livsmedelspriser. 

Sociala sektorn har en negativ budgetavvikelse med 17,3 mnkr vilket motsvarar 3,5 
procent av budgeten. Största negativa avvikelserna finns inom externa placeringar 
LSS och försörjningsstöd. Jämfört med föregående månad är prognosen 
oförändrad. Inom måltidsverksamheten prognostiseras också negativ avvikelse på 
grund av högre drivmedels- och livsmedelspriser samt lägre intäkter. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har en negativ budgetavvikelse med 0,8 mnkr, vilket 
motsvarar 1,2 procent av budgeten. Jämfört med föregående månad är det en 
förbättring med 0,2 mnkr. Negativ avvikelse finns inom museet som inte når upp 
till budgeterade intäkter 2022, anläggningar med lägre uthyrningsgrad och 
entréavgifter samt vuxenutbildningens lokaler. 

Övrigt inom verksamhetens nettokostnader 
Samtliga anslag under kommunstyrelsen som vid ingången av året är outlagda 
prognostiseras användas. Inga indikationer finns heller än på att kostnader för att 
kapitalkostnader kommer att avvika från budget. Pensionskostnaderna 
prognostiseras en negativ avvikelse om 1,8 mnkr utifrån ett högre utfall på 
pensionsutbetalningarna än budgeterats. 

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

Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras bli 16,3 
mnkr högre än budget. Därav 

Inkomstutjämning  0,8  
Kostnadsutjämning  -1,3 
LSS-utjämning  1,4 
Regleringsbidrag  7,6  
Högt flyktingmottagande  5,9 
Kommunal fastighetsavgift  1,3 
Tillfälligt finansieringsstöd  0,4 
Totalt  16,3 
 
Investeringar 
67,6 mnkr disponeras för investeringar 2022 varav 26,1 mnkr är återstående anslag 
från 2021. Till och med juni har 12,8 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 59,2 mnkr, vilket är 8,4 mnkr lägre än budget.  
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Sammanfattande kommentar 
Jämfört med majprognosen är prognosen för årets resultat 1,3 mnkr högre. 
Prognosen för sektorerna och pensionerna är negativ mot budget men vägs upp 
av bättre utfall på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef  
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2022-06-30 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-08-24 
Socialberedningens beslut 2022-08-24 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-08-24 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-08-24 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 202 Tilläggsbudget 2022 
Dnr KLK 2022/11 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att 2022 utöka sociala sektorns budgetram med 9,9 mnkr samt barn- och 
utbildningssektorns budgetram med 2,9 mnkr, detta finansieras genom att 
budgeterade intäkter för utjämning- och generella statsbidrag utökas med  
12,8 mnkr.  

Ärendebeskrivning  
Enligt budgetprognosen från maj gör sektorerna budgetunderskott om 19,8 mnkr 
samtidigt som kommunen som helhet gör budgetöverskott på årets resultat med 
15,8 mnkr. Orsaken till att kommunen, trots högre kostnader än budgeterat i 
sektorerna gör ett bättre årets resultat, är högre skatteintäkter samt utjämnings- 
och generella statsbidrag än budgeterat. 

Då utrymmet utökats med generella statsbidrag och utjämning efter budgeten för 
2022 fastställdes i kommunfullmäktige finns utrymme att tilläggsbudgetera till 
sektorerna. Syftet med föreslagen tilläggsbudget är att minska prognostiserat 
underskott i sektorerna, inte att verksamheten ska utökas och öka kostnaderna 
ytterligare mot nuvarande prognos. Tilläggsbudgeteringen utgår från 
majprognosen och föreslås till vissa verksamheter där förutsättningarna mot lagd 
budget förändrats väsentligt. 

Sociala sektorn: 
Externa placeringar LSS och övriga 6,0 mnkr 
Arbetsmiljöåtgärder sociala sektorn 3,2 mnkr 
Livsmedelskostnader  0,7 mnkr 
Total tilläggsbudget  9,9 mnkr 
 
Barn- och utbildningssektorn: 
Skolskjutsar   2,2 mnkr 
Livsmedelskostnader  0,7 mnkr 
Total tilläggsbudget  2,9 mnkr 
 
Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till beslutet. 
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Skrivelse från Annelie Hägg 2022-08-22 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn  
Barn- och utbildningssektorn  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 203 Renhållning - samverkansavtal 
Dnr KLK 2022/155 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att samverkansavtalet är anmält. 

Ärendebeskrivning  
De bolag som utgör Parterna i avtal om interkommunal samverkan mellan Eksjö 
Energi AB, Nässjö Affärsverk AB och Aneby Miljö & Vatten AB, har av sina 
respektive ägarkommuner ålagts ansvaret för insamling och behandling av sådant 
avfall för vilket kommunen har det lagstadgade ansvaret. Nässjö Affärsverk AB 
genomför idag hämtning av kommunalt avfall helt i egen regi, medan Aneby Miljö 
& Vatten AB och Eksjö Energi AB genomför uppdraget genom en upphandlad 
extern entreprenör. 

Renhållningsverksamheten är en mycket viktig samhällsfunktion och det är 
kommunens ansvar att samla in avfall från kommunens hushåll och verksamheter. 
Det tillkommer ständigt nya krav på förbättrad och mer lättillgänglig 
återanvändning och återvinning såväl på det avfall för vilket kommunen ansvarar, 
som för sådant avfall som omfattas av producentansvar. Därutöver ökar kraven 
på förebyggande arbete för att undvika att avfall uppkommer. 

Renhållningsverksamheten står inför stora utmaningar och förändringar. Ett 
exempel på det är det nu pågående arbetet kring en ny förordning gällande 
införande om fastighetsnära insamling av förpackningar. 

För att möta de utmaningar som finns inom området, och som dessutom bedöms 
öka de kommande åren, har Parterna tillsammans med sina respektive 
ägarkommuner gemensamt beslutat att ta fram en samverkanslösning för 
hämtning av kommunalt avfall för att därigenom på bästa sätt optimera och 
effektivisera verksamheten i alla delar, såväl ur ett miljömässigt som ekonomiskt 
perspektiv. 

Målsättningar som finns inom samverkan; 

o Gemensamt insamlingssystem 
o Gemensam uppbyggnad kring taxekonstruktion, avfallsplan och 

avfallsföreskrifter 
o Arbeta för att förebygga uppkomst av avfall från våra kommuninvånare, 

företag och verksamheter 
o Öka andelen återanvänt och återvunnet avfall 
o Gemensamt nyttja personal och fordon över kommungränserna genom en 

effektiv organisation 
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o Införa fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) 
o Hög kundnöjdhet för hämtning av kommunalt avfall 
o Aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan inom alla delar av 

samverkansområdena 
o Arbeta innovativt för att utveckla verksamheten 
o Gemensamma lednings- och stödsystem 

Beslutsunderlag  
Eksjö Energi AB beslut 2022-06-09 
Bilaga 1 c till samverkansavtal 
Bilaga 1 b till samverkansavtal 
Bilaga 1 a till samverkansavtal 
Avtal om interkommunal samverkan kring renhållningsverksamheten och 
avfallshantering 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 204 Medfinansiering Astrid Lindgrens 
Hembygd 2023-2029 
Dnr KLK 2022/166 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommun inför den nya programperioden 2023-2029 medfinansierar 
ledarområdet Astrid Lindgrens hembygd med ca 410 tkr år beräknat på nuvarande 
invånarantal. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-1-19 § 13 att Eksjö kommun inför den nya 
programperioden 2021-2027, som inriktningsbeslut, fortsatt ska samverka med 
föreningen Astrid Lindgrens hembygd kring lokal landsbygdsutveckling genom 
LEADER-metoden, samt 

att medverka i utformning av strategi och budget som ska gälla för Astrid 
Lindgrens hembygd för programperioden 2023-2027 samt ansökan som slutligen 
ska skickas till Jordbruksverket. 
 
Leadermetoden introducerades inom EU redan 1991 för att skapa lokalt 
engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor 
i ett geografiskt avgränsat område engagerar sig för att tillsammans utveckla den 
bygd där de bor och verkar. Samverkan, underifrånperspektiv och innovativa 
lösningar är centralt i metoden för leaderprojektet.  
Utifrån en antagen utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att 
kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd bildades 1995 och har 
 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd (ALH) som bildades 1995 har varit med i 
samtliga fem programperioder. Astrid Lindgrens Hembygd har inför kommande 
programperioden 2023-2029, blivit ett prioriterat Leaderområde vid 
Jordbruksverkets urvalsprocess, och får fortsatt arbeta med lokalt ledd utveckling 
genom Leadermetoden. 
 
För att bilda detta Leaderområde, som omfattas av 10 kommuner behöver Astrid 
Lindgrens hembygd komma in med en ansökan. 
 
Budgeten för hela perioden är 43 441 960 kronor. För att kunna ta del av detta 
belopp är kravet att kommunerna/medfinansiärerna bidrar med 33 procent. 
 
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd behöver ett medfinansieringsintyg för att 
kunna slutföra bildandet av Leaderområdet. Vid möte tillsammans med alla 
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inblandande kommuner/finansiärer så presenterades en budget för kommande 
programperiod 2023-2029, innebärande en kostnad  
på 23 kr/invånare och år, som faktureras i förskott årligen januari-februari med 
start 2023. Beräknat på Eksjö kommuns invånarantal på 17 800 blir den årliga 
summan cirka 410 tkr/år. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-08-19 
Medfinansieringsintyg 2023 – 2027 
Beslutsunderlag för Astrid Lindgrens Hembygd 
Sammanställning Projektstöd   
      

Utdrag:  
Ordförande Astrid Lindgrens Hembygd 
Jordbruksverket 
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Ks § 205 Förvaltningsstöd - revisionsskrivelse 
Dnr KLK 2022/97 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse revisionsskrivelsen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommunrevision har genom ordförande Stig Andersson och vice 
ordförande Karin Elardt kommit in med en revisionsskrivelse till 
kommunfullmäktige. Skrivelsen belyser sammanfattningsvis tre områden:  

• ”Kommunfullmäktigespresidium har inget uttalat förvaltningsstöd.” 
• ”Kommunrevisionen har alltid stått utan förvaltningsstöd.” 
• ”Kommunrevisionen har ingen överenskommelse som anger arbetsförutsättningarna.” 

Man framför också kritik om hur hanteringen av granskningsrapporter går till, 
detta har jag valt att inte kommentera i detta svar eftersom det är en politisk 
hantering som får hanteras av politiken.  

Kommunfullmäktigespresidium har inget uttalat förvaltningsstöd 
Ett av kommunledningskontorets uppdrag är att stödja politiken, det är inte 
uttalat vilken politiska församling men kommunledningskontoret lägger sitt fokus 
på att stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt på att stödja 
sektorerna så de kan stödja respektive nämnd. När det gäller de andra politiska 
nämnder med mera. så stödjer kommunledningskontoret dem på uppdrag dvs. 
politiken frågar om stöd med något och så får de stödet. Det som är aktuellt just 
nu är valnämnden som engagerar många tjänstepersoner inom hela förvaltningen 
för att kunna planera och genomföra valet i september. 

Kommunfullmäktigespresidium har förvaltningsstöd av en uttalad sekreterare som 
deltar på alla planeringsmöten, beredningsmöten och sammanträden. 
Kommundirektören deltar på alla beredningsmöten, sammanträden och på vissa 
planeringsmöten. Syftet med deltagandet är att se till att 
kommunfullmäktigespresidium får den hjälpen som de efterfrågar. Utöver detta 
hjälper kanslichefen tillsammans med övrig personal till i stor utsträckning vid tex. 
parlamentarisk beredning och vid sammanträden. Ekonomichefen deltar i stor 
utsträckning på sammanträdena och står beredd att hjälpa till när det efterfrågas.  

Eksjö kommun har en så liten personalstyrka på kommunledningskontoret vilket 
gör det omöjligt att avdela personer som bara arbetar med kommunfullmäktige. 
Samtidigt räcker det inte men en person utan det krävs flera olika kompetenser på 
liten del av sin tjänst.   
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Kommunrevisionen har alltid stått utan förvaltningsstöd 
Kommundirektören och revisionschefen har under våren träffats (digitalt) vid två 
tillfällen tillsammans med kommundirektörerna från Ydre och Aneby samt 
förbundsdirektören från höglandsförbundet. Vid dessa möten som är planerade 
att genomföras två-tre gånger per år så har frågan om förvaltningsstöd diskuterats 
och det har kommit fram lösningar på de områden som revisionschefen lyft upp 
bland annat tillgänglighetsanpassningar på hemsidan. 

Att lösa ett stöd till kommunrevisionen som är helt oberoende från annat politiskt 
arbete är omöjligt i den organisationen som vi har idag. För att lösa detta krävs en 
utökning av administrativ personal som endast arbetar med detta. Hur stor en 
sådan tjänst blir är svårt att bedöma men som jämförelse arbetar 
kommunstyrelsens administratör ca 20–25 procent av en tjänst med 
kommunstyrelsen. Det innebär att tjänsten skulle bli liten och därmed svårigheter 
att hålla sig uppdaterad på alla system. 

Att som professionell tjänsteperson stödja olika delar inom kommunen och med 
det i största möjliga mån vara oberoende. Min bedömning är att tjänstepersonerna 
i kommunen klarar detta bra.     

Kommunrevisionen har ingen överenskommelse som anger 
arbetsförutsättningarna 
Om kommunfullmäktigespresidium och kommunrevisionen inför kommande 
mandatperiod behöver en överenskommelse om förvaltningsstöd till revisionen så 
är en förutsättning för att det ska bli bra att förvaltningen är med i diskussionen 
utifrån kapacitet, kompetens och resurser. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz 2022-06-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21 
Förvaltningsstöd - revisionsskrivelse 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Ks § 206 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete 
Dnr KLK 2021/38 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 beslutades att ur 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under 2021 
förstärka näringslivsenhetens insatser för att underlätta nyetableringar i hela Eksjö 
kommun. 

En näringslivsutvecklare med fokus på etablering har varit 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. 

Arbetet inom uppdraget har utförts i nära samverkan med 
Fastighetsägarföreningen, Eksjö handel, Mariannelunds företagarförening, 
Samhällsbyggnadssektorn, Eksjöbostäder, Itolv AB, AB Eksjö Industribyggnader, 
Eksjö.nu och Eksjö Stadsutveckling. 

Efter genomförda analyser av nuläge och önskat läge inom etableringsområdet 
stod det klart att det fanns ett stort behov av att:  

1. Tydliggöra roller och ansvar (med beaktande av ett utifrånperspektiv) mellan 
primärt Eksjö kommun och näringslivsbolaget Eksjö.nu 

2. Skapa en tydligare dörr in till kommunen och lotsning genom förvaltningen när 
det gäller etableringsfrågor och frågor som befintliga företagare har när det gäller 
åtgärder som involverar fler än en sektor 

3. Uppdatera och modernisera både texter och bildmaterial på Eksjö.se relaterat 
till Näringsliv och då särskilt Etablering  

4. Tillgängliggöra information om lediga lokaler och mark för verksamhet på ett 
samlat sätt 

5. Finna och prova nya idéer och projekt för att locka nyetableringar (med syfte 
att få fler lokaler uthyrda)  

6. Ta fram marknadsföringsmaterial för relevanta målgrupper 
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Uppdraget är slutfört såvitt avser punkterna 1, 3, 4 och 5. När det gäller punkten 2 
finns en övergripande modell framtagen, men det fortsatta arbetet inväntar den 
nya näringslivschefen. Punkten 6 beräknas vara klart under tidig höst innevarande 
år.  

Då etableringsområdet är i ständig utveckling finns det behov av kontinuerlig 
analys och omprövning/modifieringar av de åtgärder som redovisats ovan. Det 
betyder att det finns ett stort behov av att fortsätta samverkansarbetet med ovan 
angivna organisationer och att marknadsföringsprodukter såsom 
film/bild/presentationsmaterial uppdateras och förnyas. Ungefärlig årlig 
totalkostnad bedöms kunna bli max 100 tkr. Dialog har förts med 
Näringslivsenheten, Samhällsbyggnadssektorn, Eksjöbostäder, Itolv AB och Ab 
Eksjö Industribyggnader om att fördela kostnaden för gemensamma insatser.  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och 
utvecklingssektorn 2022-08-16 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Näringslivschef 
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Ks § 207 Redovisning arbetsmiljöutredning - 
sociala sektorn och barn- och utbildningsektorn 
Dnr KLK 2022/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektören beslutade i januari 2022, efter samråd med förvaltnings- 
ledningsgruppen, att genomföra en utredning om chefers arbetsmiljö inom IFO,  
äldreomsorg och grundskola.   
 
Utredningen bestod bland annat av:  
 
• Genomgång av befintligt material   
- Analys av befintligt data bland annat medarbetarundersökning, statistik,  
riskbedömningar och komptensförsörjningsplan  
• Omvärldsanalys   
- Hur arbetar andra arbetsgivare med chefers arbetsmiljö   
• Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö     
- Djupintervjuer, enkät, tidsregistrering av chefers arbetstid  
  
På dagens sammanträde presenteras utredningen som är uppdelad utifrån de tre  
verksamheterna samt handlingsplan med åtgärdsförslag. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
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Ks § 208 Ökad grundbemaning i hemsjukvården 
Dnr KLK 2022/41 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har fått ett statsbidrag kopplat till hälso- och 
sjukvårdsverksamheten.   

• Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.  
Möjligt grundbelopp till Eksjö kommun var 2,3 mnkr. Eksjö kommun 
uppfyllde kriterierna och då samtliga kommuner inte uppfyllde samtliga 
kriterier erhöll Eksjö kommun en högre summa än det preliminära 
grundbeloppet. Eksjö kommun erhöll 2,7 mnkr totalt.  

Statsbidraget baseras på utförda prestationer och får användas 2022-2023. 
Riktlinjer finns för hur intäktsredovisningen av statsbidraget ska ske. För Eksjö 
kommer intäkten att fördelas följande per år:  

• År 2022: 1 292 tkr 
• År 2023: 1 402 tkr 
• Totalt: 2 694 tkr.  

Det prestationsbaserade statsbidraget kommer att fortsätta med en ny omgång 
med preliminärt besked andra kvartalet 2023. Möjlig grundnivå, givet att villkoren 
uppfylls, är:  

• 2,2 mnkr i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden.  

Statsbidraget är riktade på det sätt att prestationsvillkor ska uppnås inom vissa 
områden. Bidragen är inte förknippade med någon återrapportering av 
användning av eventuella erhållna medel. Eftersom bidragen beviljas som 
generella medel kan kommunerna välja vad kommunerna vill använda medlen till.  

Budgetram hemsjukvården 
Statsbidraget är tillfälligt och kan användas för att förstärka bemanning tillfälligt 
men inte permanent. I sociala sektorns budgetmaterial för planperioden 2023-
2025 finns det med ett angeläget behov av bland annat utökning om 2,0 tjänster 
sjuksköterska för att kunna permanenta denna bemanningsnivå.  
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Bemanningsnivå sjuksköterskor 
Med anledning av sjuksköterskebristen fortsätter hemsjukvården att rekrytera 
sjuksköterskor när möjligheten ges och utifrån den ram som budgeten tillåter. 
Hemsjukvården har under 2022 haft inne sjuksköterskor ifrån bemanningsföretag 
för att bemanna upp till ordinarie nivå. Hemsjukvården har inte rekryterat 
sjuksköterskor utöver ordinarie budgetnivå under 2022. I juni var det inne 4,0 
tjänster ifrån bemanningsföretag och bedömningen är att det kommer att vara 
inne 1,5 tjänster från och med oktober.  

Demenssjuksköterska 
I nuläget anser hemsjukvården att det inte finns behov av att annonsera efter en 
demenssjuksköterska. Inom organisationen har hemsjukvården redan personer 
som utför de uppgifter som brukar ingå i en demenssjuksköterskas uppdrag. 
Hemsjukvården har en plan för att bredda kompetensen inom 
sjuksköterskegruppen på området demens.  

Det finns en demenssamordnare och en distriktsköterska är ansvarig för 
demensenheterna på Marieberg och som även har ett särskilt samordningsansvar 
för demensområdet samt kontakten med vårdcentral och minnesmottagning. 
Motsvarande roll har även en arbetsterapeut.  

Två distriktssköterskor och en sjuksköterska kommer under hösten/våren läsa 
kursen Demens – utredning, diagnostisering och behandling, 7,5 p på 
Linnéuniversitetet. Syftet är att öka kompetensen i arbetsgruppen. När 
utbildningarna är genomförda kommer hemsjukvården på tre av kommunens fyra 
särskilda boenden ha patientansvariga sjuksköterskor med särskild kompetens 
inom demens, ”demenssjuksköterskor”.  

Hemsjukvården har också prioriterat att ett flertal sjuksköterskor fått gå 
tvådagarsutbildning för att öka kunskapen om beteendestörningar och psykiska 
symtom vid demens (BPSD) och använda BPSD-registret. Syfte och mål med 
BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska 
beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från Margareta Enekvist, enhetschef, och Simon Lennermo, t f 
sektorsekonom, 2022-08-16  
      

Utdrag:  
Funktionschef vård och omsorg 
Enhetschef hälso- och sjukvård 
Sektorsekonom sociala sektorn 
Biträdande ekonomichef 
T f socialchef 
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Ks § 209 Eksjö kommuns grafiska profil 
Dnr KLK 2022/170 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna grafisk profil för Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Den grafiska profilen är en manual som fungerar både som handbok och 
regelverk, som styr användandet av logotyp, färger, typsnitt och formgivning av 
Eksjö kommuns kommunikation. Den grafiska profilen för Eksjö kommun 
fastställdes av kommunstyrelsen den 12 augusti 2008. Revideringar av profilen 
fastställdes av kommunstyrelsen 2014 och 2016. Bilagorna uppdateras och förnyas 
fortlöpande med exempel på praktisk tillämpning. 

Med denna revidering tar vi profilen in i nutid, anpassad i färg och form till 
dagens användning – med sin grund i Kulturhandboken som utgör fundamentet 
för vårt uppdrag. 

Bakgrund 
Nuvarande grafiska profil för Eksjö kommun antogs för 14 år sedan (med två 
mindre revideringar). Profilen behöver:  

• Moderniseras och få ett uppdaterat uttryck. 
• Anpassas till nya digitala kanaler. 
• Vara användbar och tillgänglig för hela organisationen. 
• Ha tydligare riktlinjer för särprofilerade verksamheter. 
• Förtydliga skillnaden mellan profil för platsen Eksjö och organisationen 

Eksjö kommun. 
• Ha en uppdaterad logotyp som är anpassad även för digitalt format, som 

fungerar även i mindre storlek och har bra varianter i vitt respektive svart. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från Malin Agertz och Anette Stendahl  
Eksjö kommuns grafiska profil (manual, 2022)  
      

Utdrag:  
Kommunikationsenheten 
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Ks § 210 Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023 - 
Remiss 
Dnr KLK 2022/172 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta fram åtgärdsprogram för länets arbete med 
de nationella miljömålen. I Jönköpings län finns totalt fem åtgärdsprogram som 
alla består av åtgärder som kommunerna (och andra organisationer) väljer att åta 
sig eller inte.  
 
Åtgärdsprogrammen är en central del i Eksjö kommuns miljöarbete. Miljöpolicyn 
anger att de åtgärder som vi åtar oss utgör grunden för koncernens 
miljöhandlingsplan, se bilaga 3.  
 
För nuvarande gäller följande åtgärdsprogram för Jönköpings län: 

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

 
Nya åtgärdsprogram som är ute på remiss: 

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

 
Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål berör främst miljökvalitetsmålen; frisk luft, 
giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö samt god bebyggd miljö. 
Dessutom berörs ett flertal mål i Agenda 2030. Detta åtgärdsprogram, se bilaga 1, 
ersätter åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2016-2020 som gällde till och med 
år 2022.  

Åtgärdsprogrammet innehåller 28 förslag på åtgärder. Förvaltningen och bolagens 
förslag är att anta 13 av dessa, utifrån verksamheternas perspektiv på vad man 
behöver satsa mer på framöver. Åtgärderna redovisas i följande fokusområden, 
vilka bedöms som särskilt viktiga för att möta utmaningarna för Hälsans miljömål; 
giftfri miljö, hållbar produktion och konsumtion, livsmiljöer för god hälsa, 
hållbara städer och samhällen.  
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Giftfri miljö 

Kemikalier finns överallt i vår vardag. Vi behöver minska de miljö- och 
hälsofarliga ämnena genom förebyggande åtgärder, skapa en giftfri vardag samt 
genomföra tillsyn av pågående och nedlagda miljöfarliga verksamheter. För att 
skydda människors hälsa, djur och växter behöver spridningen av farliga ämnen 
förebyggas och minska. 

Åtgärder: 

1. Öka kunskapen om handlingsplaner för förorenade områden 
2. Inventera och riskklassa förorenade områden 
3. Genomföra undersökningar av potentiellt förorenade områden 
4. Arbeta med saneringsåtgärder för förorenade områden 

 
8. Minimera mängden farliga ämnen i barns förskole- skolmiljöer 

Vi har inte med utfasning (5) och förvaring (6) av kemikalier då 
tillsynsmyndigheten (miljöenheten samhällsbyggnadssektorn) redan jobbar med 
detta. Att öka kunskapen i detaljhandeln (7) är svårt att genomföra. Kemikaliekrav 
i upphandling (9) görs redan. 

Hållbar produktion och konsumtion 

Konsumtionsvanorna och livsstilen i Sverige ger upphov till en stor påverkan på 
miljön. Vi behöver ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster, 
skapa en ökad och effektiv resurshushållning samt ställa om flödena från linjära 
till cirkulära. Hållbar konsumtion kan också ge ökad konkurrenskraft, tillväxt på 
såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och 
minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av 
varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa. 

Åtgärder:  

10. Minska avfallsmängderna och främja cirkularitet 
11. Minska användningen av engångsartiklar 
12. Skapa cirkulära flöden av bygg- och rivningsresurser 
13. Underlätta för delning av produkter och tjänster 
14. Genomföra utbildning och studiebesök kring cirkulär ekonomi och 

industriell symbios 
Vi har begränsade resurser att arbeta med riktade insatser mot allmänheten till 
hållbara livsstilar (15). 

 
Livsmiljöer för god hälsa 

Den fysiska livsmiljön har en påverkan på människors hälsa och välbefinnande. 
Dålig luft, buller, UV-strålning och brist på rörelse ger negativa hälsoeffekter. Att 
vistas i naturen kan bidra till en bättre hälsa genom exempelvis minskad stress, 
stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Grönområden minskar 
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exponeringen för buller, luftföroreningar, värme och skadligt solljus och skapar 
möjligheter för fysisk aktivitet.  

Inga åtgärder föreslås antas under detta område då man bedömt att det arbete 
som görs är tillräckligt i förhållande till behoven. Andra åtgärder som verkar mot 
samma mål, till exempel grönstruktur i stadsmiljö har antagits under 
åtgärdsprogrammen Grön handlingsplan 2018-2022 och Anpassning till ett 
förändrat klimat 2021-2025. 

Då vi har god luftkvalitet är det inte prioriterat att arbeta med beräkningar (18) 
utöver det vi får av Jönköpings läns luftvårdsförbund. Att sprida information om 
vedeldning (19) bedöms inte prioriterat men det utesluter inte att man kan 
komplettera med information i våra kanaler. Förvaltningen arbetar redan med 
hälsofrämjande utomhusmiljöer (16) och att minska hälsoskadligt buller (20). 
Förvaltningen arbetar även med att minska spridning av mikroplast (21) bland 
annat genom att inte använda konstgräs på andra ytor än fotbollsplaner. Platser 
för tätortsnära odling (17) finns tillgängligt och det finns flera föreningar som är 
aktiva i frågan. Kommunen arbetar för ett gott samarbete med dessa. 

Hållbara städer och samhällen 

För att skapa en hållbar samhällsplanering behöver den fysiska miljön planeras 
och utvecklas för att bevara ekosystemtjänster, kulturmiljöer, minska 
miljöpåverkan samt skapa hälsosamma och inkluderande livsmiljöer.  

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv, de synliggör 
vår historia och berikar vår livsmiljö. De är också betydelsefulla ur 
hållbarhetssynpunkt- såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Därför är det 
viktigt att värna såväl hela bebyggelsemiljöers som enskilda byggnaders 
kulturvärden. I dagens samhälle har många kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga 
funktioner och kan ses som ett hinder för exploatering och en rationell 
markanvändning. Dessa miljöer riskerar att rivas, förfalla eller växa igen utan 
skötsel eller hänsyn till dess kulturhistoriska värden.  

Det saknas en samlad överblicköver den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
och därmed även hur mycket som bör skyddas. En inventering behöver göras så 
att det finns underlag för att ta hänsyn till kulturvärden i bygglovsprocesser. Det 
är sedan också viktigt att politiken följer underlaget med utpekade värden och är 
konsekventa i bygglovsärenden.  

Åtgärder:  

23. Etablera attraktiva allmänna platser för unga 
 

27. Aktualisera underlag för kulturmiljövärden 
28. Skydda särskilt värdefull kulturmiljö 

 
Andra åtgärder som verkar mot samma mål, till exempel främja fysisk aktivitet 
(22) bevara ekosystemtjänster och minska miljöpåverkan har antagits under 
åtgärdsprogrammen Grön handlingsplan 2018-2022 och Anpassning till ett 
förändrat klimat 2021-2025.  
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Social hållbarhet integreras redan i den fysiska planeringen (24). Etablerad 
kulturmiljösamverkan (25) finns redan. Att upprätta regionala etappmål för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (26) anser vi överlappa med övriga åtgärder.  

Se bifogat remissvar med samtliga åtgärder. 

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

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 2022-08-16 
Bilaga 1 Remissversion Hälsans miljömål 2023-2027  
Bilaga 2 Svarsfil Hälsans miljömål  
Bilaga 3 Handlingsplan miljöpolicy 2022-23  
      

Utdrag:  
VD Eksjö Energi 
VD Eksjö Fastighetsbolag 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorschef Sociala sektorn 
Skolchef  
Kommundirektör 
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Ks § 211 Samarbetsavtal angående 
naturbruksutbildningar i Region Jönköpings län – 
barn- och utbildningssektorn 
Dnr KLK 2022/175 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att det momspålägg på riksprislistan som funnits i ersättningen till Region 
Jönköpings läns naturbruksskolor successivt avvecklas under en treårsperiod med 
start år 2023 vilket motsvarar cirka 2 procent av priset per år, totalt cirka 6 
procent, samt  
 
att Eksjö kommun med denna justering tecknar nytt samverkansavtal med Region 
Jönköpings län gällande regionens naturbruksskolor i enlighet med tidigare förslag 
vid Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde 2021-10-21.   

Ärendebeskrivning  
Det befintliga avtalet mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, 
gällande de gymnasieutbildningar som utförs på de naturbruksskolor som drivs av 
regionen och vars utbildningsplatser bland annat elever från länets kommuner 
besitter, går ut. Därmed ska ett nytt avtal skrivas. Vid framtagandet av det nya 
avtalet uppmärksammades att i det pris som kommunerna betalar (riksprislistan) 
har momsbelopp lagts på utan att ha registrerats som moms. Detta är en inbyggd 
felaktighet som ska rättas till i det nya avtalet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från regionen och kommunerna har 
utrett frågan. I utredningen framkom att om en justering av prislistan görs för 
momsen kommer naturbruksskolornas intäkter att minska med cirka 6 procent på 
helårsbasis, vilket motsvarar cirka 6 miljoner kronor årligen. 

För att verksamheten ska få en realistisk möjlighet att justera kostnadssidan och 
finna alternativa intäkter föreslås en successiv nedtrappning av kommunernas 
ersättning till regionen med cirka 2 procent årligen under tre år, med start 2023. 
En förutsättning för detta är att naturbruksskolorna redan inför kommande läsår 
inleder arbetet med att anpassa sin verksamhet till den nya prisnivån. 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-07-12. 
Samverkansavtal angående naturbruksutbildningar i Region Jönköpings län. 
Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan 2022-06-02.  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Region Jönköpings län 
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Ks § 212 Arbetsmarknadsenheten samt 
redovisning av statistik ekonomiskt bistånd - 
Återrapportering 
Dnr KLK 2022/174 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Försörjningsstöd 

Öppnade nybesöksutredningar januari-juni 2022  2021 
Totalt antal nybesöksutredningar  86   111 
Avslag på nybesöksutredning  29 (34 %)       44 (40 %) 
Inflyttade till kommunen    19 (22 %)  
(med bistånd från annan kommun)  

Antalet nybesök första halvåret 2022 är 23 procent lägre än samma period förra 
året. Avslagen minskar med 15 procent, vilket kan förklaras av att det är färre som 
ansöker ekonomiskt bistånd totalt. Av samtliga nybesök som handlades första 
halvåret 2022 kvarstår totalt 52 procent (45 ärenden) som är i behov av bistånd 
längre än 3 månader. 

Grupper av sökande   2022 2021 
Arbetslösa (inskrivna på arbetsförmedlingen,  45 (52 %) 56 (50 %) 
planering med Arbetsförmedlingen) 
Rehabilitering (sjukskrivna, planering   23 (27 %) 16 (14 %) 
inom vården) 
Tillfälliga    18 (21 %) 39 (35 %) 
 
Arbetslösa som har en planering mot Arbetsförmedlingen är fortsatt den största 
andelen av sökande. Andelen sökande som är inom rehabiliteringsspåret har 
nästan fördubblats, från 14 % år 2021 till 27 % år 2022. Dessa ärenden innebär 
ökad arbetstyngd för handläggarna. Processerna är långvariga och innefattar 
många aktörer innan en ny ersättning eller någon form av anställning kan 
påbörjas. Dessa ärenden riskerar därmed att bli långvariga inom ekonomiskt 
bistånd innan man når målet med självförsörjning. De som söker tillfälligt bistånd 
(exempelvis tandvård, glasögon, begravningskostnader, väntan på inkomst) har 
minskat med 14 % jämfört med samma period år 2021. Detta är en stark indikator 
på att det är bättre tillgång av sommarjobb och således lättare att röra sig runt på 
arbetsmarknaden. 
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Avslutade ärenden   2022 (januari-maj) 
Totalt antal avslutade ärenden  61 
Arbete    27 (44 %) 
Studier    6 (10 %) 
Annan ersättning (aktivitetsstöd, sjukersättning osv) 12 (20 %) 
Flytt    7 (11 %) 
Övriga    9 (15 %) 

I juni månad avslutas inga ärenden med anledning av semesterperiod. Totalt 74 
procent av alla sökanden går in i tryggare inkomstformer efter avslut inom 
ekonomiskt bistånd. Det finns alltid en andel sökande som inte meddelar om de 
får jobb, flyttar eller på annat sätt inte längre har behov av försörjningsstöd. Dessa 
återfinns under kategorin övriga. Totalt så är antalet avslutade ärenden 26 % 
högre under första halvåret 2022 än de ärenden som kvarstår på bistånd längre än 
tre månader räknat under samma period. Det innebär att det för tillfället är fler 
ärenden som går ut i självförsörjning än vad som kvarstår tre månader efter 
nybesöksutredningen. 

Ärendeflöde, arbetsmarknad och trender 
Under våren 2022 har det inom ekonomiskt bistånd varit ett varierat inflöde 
mellan olika månader. Totalt sett under första halvåret råder fler avslutade 
ärenden än nya som inkommit vilket är en positiv trend. Det har inte heller skett 
någon ökning beträffande inflyttningar från andra kommuner med bistånd. Det 
innebär att ekonomiskt bistånd i slutet av 2021 hade 244 aktuella ärenden i 
jämförelse med vid halvårsskiftet 2022 då ärendena uppmättes till 230 i antalet.  

Aktuella siffror för avslagsbeslut ligger relativt konstant, vilket innebär att det i 
genomsnitt är en tredjedel av samtliga ärenden som ger avslag generellt. Under 
2022 har ekonomiskt bistånd haft 9 överklaganden i Förvaltningsrätten, varav 1 av 
dessa har återkommit för ny handläggning utifrån delavslag i domslutet.  

De insatser som gör märkbar skillnad är just kompetenshöjande delar med en 
tydlig inriktning på specifik arbetsmarknad såsom industri, vård och serviceyrken. 
Arbetsförmedlingens fortsatta reform kommer också spela en avgörande roll för 
hur snabbt en person kan komma ut i arbetslivet.  

Vad som anses mer tidskrävande är arbetet med personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, är sjukskrivna eller har en funktionsnedsättning. Dock pågår 
flera olika arbeten även inom dessa områden för att skapa goda exempel som 
genererar framgång. De ärenden som kvarstannar inom ekonomiskt bistånd består 
av denna karaktär, vilket överensstämmer med den trend vi ser i 
samhällsutvecklingen.  

Det kan konstateras att bidragstagaren generellt sett är ensamstående och att det 
snart råder en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Det finns en liten, men 
icke oroväckande ökning gällande barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.  

Framåt blir samverkan mellan olika parter en viktig och avgörande 
framgångsfaktor. Det gäller de projekt som funnits att tillgå under 2021/2022 och 
att även framåt ta tillvara den kunskap som man där sett som framgångsfaktorer.  
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Arbetsmarknadsenheten (AME) 
AME:s grunduppdrag utgår från 4 kap 1 och 4 §§ Socialtjänstlagen (SoL) och 
består i riktade rehabiliterande arbetsmarknadsinsatser av kompetenshöjande 
karaktär. Målsättningen är att öka individens möjligheter att integreras på 
arbetsmarknaden eller hos annan aktör samt att verka för deltagarens egen 
försörjning och hälsa. Målgruppen är personer i Eksjö kommun mellan 16-65 år 
som beviljats försörjningsstöd enligt 4 kap 4§ SoL eller beviljats sysselsättning 
enligt 4 kap 1 § SoL, personer som är anvisade från Arbetsförmedlingen och/eller 
Försäkringskassan, feriepraktiserande ungdomar eller ungdomar som aktualiserats 
i samverkan med barn- och utbildningssektorn (BUS) eller kommunalt 
aktivitetsansvar.  

Insatser som personer kan erhålla genom AME är arbetsträning, stöd- och 
vägledning, kartläggning, Supported Employment (SE), intern och extern praktik, 
extratjänster, anställning med bidragsfinansiering från Arbetsförmedlingen på 
BEA-avtal, feriepraktik samt andra projekt kopplade till arbetsmarknadsinsatser så 
som till exempel Europeiska socialfonden (ESF) projekt. 

Lägesbeskrivning 
Under första halvåret 2022 har AME, utifrån nyupprättade rutiner och strukturer, 
arbetat vidare. Häribland har nya insatspaket börjat användas i syfte att verka för 
minskat försörjningsstöd i Eksjö kommun. Under perioden 1 januari 2022 till 30:e 
juni 2022 har 51 nya ärenden inletts, detta med en jämn könsfördelning. 51 
ärenden har avslutats och 119 ärenden är pågående. Beträffande bedömning av 
arbetsförmåga, både vad gäller personer som kan nå ett arbete och 
självförsörjning, men även de som har behov av bedömning av oförmåga för att 
försörjningsstöd ska kunna arbeta vidare i riktning mot sjukersättning och 
självförsörjande därigenom, kan konstateras att behovet är omfattande. 

30 juni 2022 är 14 personer BEA anställda internt i Kärnhuset som innehar 
lönestöd från Arbetsförmedlingen och 21 extratjänster är pågående i kommunen.  

Under perioden (med avslut under sommaren inkluderat) råder sammanlagt 18 
avslutade extratjänster som har varit i kommunens verksamheter. Av dessa har 11 
personer gått vidare ut i AB (ordinarie arbete/tjänster) både i kommunen och 
utanför kommunens egna verksamheter varav två personer som utöver tjänster i 
kommunen studerar till barnskötare på sin fritid. Två personer har sedan gått 
vidare till bemanningens verksamhet parallellt med studier, två personer har gått 
vidare till heltidsstudier inom barn- och vårdområdet, två personer är 
deltidssjukskrivna och ytterligare en person kommer genomgå vidare utredning av 
arbetsförmåga i Arbetsförmedlingens regi.  

Utifrån att extratjänster, från nationella bestämmelser, inte längre ska tillsättas 
beslutade Eksjö kommun under våren 2022 att introduktionsjobb, finansierat 
genom kommunalt anställningsstöd, ersätter extratjänster. Arbetet fortlöper och 
introduktionsjobb kommer tillsättas efter semesterperioden 2022.  

Under våren 2022 har även andra satsningar gjorts, däribland har arbetet med 
långtidsarbetslösa unga bedrivits med goda resultat i samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Feriepraktik har tillsatts och cirka 168 ungdomar beräknas ha 
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ferieanställning i Eksjö kommun under år 2022. Utöver detta har det under maj 
2022 tilldelats medel för att, även i år, kunna erbjuda ungdomsanställningar mellan 
september och december 2022. Detta arbete är nu pågående och är för närvarande 
i en rekryteringsfas i samverkan med Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och 
Biståndsenheten.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från Carina Andersson, funktionschef IFO och Johanna 
Karlsson, verksamhetsutvecklare IFO, 2022-08-08 
      

Utdrag:  
T f funktionschef IFO 
Verksamhetsutvecklare IFO 
T f socialchef 
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Ks § 213 Taxor och avgifter - idrottsanläggningar 
och simhall 
Dnr KLK 2022/132 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till taxor och avgifter för Eksjö kommuns idrottsanläggningar och 
simhall att gälla från och med 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 att återremittera ärendet i syfte att ge 
tillväxt- och utvecklingsberedningen i uppdrag att ta fram en 
konsekvensberäkning för ett urval av föreningar, ta fram nytt förslag gällande 
datum för ikraftträdande samt redogöra för bakgrundsmotiv till föreslagna 
ordningsavgifter.  
 
Till dagens sammanträde har en sammanställning tagits fram några föreningars 
konsekvenser för vad höjda avgifter i Eksjö kommuns anläggningar innebär. 

Bakgrunden till att ha en avgift om föreningar och eller privatpersoner inte 
iordningställer hallarna är för att det blir kostnader för personal som sköter 
iordningställandet. Avgift kommer inte tas ut direkt utan dialog kommer föras 
med föreningar eller privatpersoner så alla har en möjlighet till förändring innan 
eventuell avgift tas ut.  

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-08-24 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Taxor och avgifter 2016 
Taxor och avgifter 2022 
Tjänsteskrivelse från Ulriks Skäär, fritidschef 2022-06-23 
Beräkning för ökade kostnader för föreningar 
     

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Fritidschef 
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Ks § 214 Utvärdering av beslut tagna under 
pandemin för kommunens verksamheter och dess 
invånare - motion 
Dnr KLK 2021/162 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Arbetet under pandemin har kontinuerligt utvärderats inom förvaltningen med 
syfte att lära och göra på nya bättre sätt. Någon fördjupad utredning på helheten 
är inte gjord utan svaret visar på sammanfattningar av vad respektive sektor gjort 
för utredningar och dess resultat, samt utvärderingen som är gjord på stabens 
arbete. 
 
Vänsterpartiet genom Johan Ragnarsson, Jürgen Beck och Mattias Stendahl 
framför i motion 2021-05-26 bland annat 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.  
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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.  

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. 

Utredning/inledning 
Motionen har skickats ut till de fyra sektorerna som svarat utifrån 
frågeställningarna. Underlagen från sektorerna skiljer sig lite där tillväxt och 
utvecklingssektorn har gjort en djupare utredning medan de andra tre sektorer har 
sammanfattat en utredning.  
 
Staben som varit aktiv under hela pandemin har utvärderat stabens arbete och 
funktion och en sammanfattning är med i detta underlag. Arbetet med utvärdering 
av pandemin har skett kontinuerligt. Pandemins olika faser har gjort det svårt och 
gör det svårt att slutföra utvärderingen.  
 
De långsiktiga konsekvenserna på tillexempel uteblivna aktiviteter och förändrad 
skolgång är svåra att utvärdera nu men kommer att gå att genomföra på långsikt, 
det vill säga flera år efter att pandemin är över. 

Samhällsbyggnadssektorn 

Inga omplaceringar av personal har genomförts. 
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Inga nedstängningar av verksamheter har varit nödvändiga. 
 
Tillsynsverksamheten inom främst miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
påverkades tydligast då platsbesök omöjliggjordes på grund av företagspolicys. 
Nämnden såg det viktigt att vara lyhörd för dessa. I takt med att verktyg och vana 
vid andra metoder kom på plats har tillsyn kunnat genomföras med anpassning på 
plats eller helt digitalt. 

Trängseltillsynen infördes under pandemin i syfte att säkerställa att exempelvis 
restauranger kunde uppfylla gällande restriktioner. Tillsynen har fungerat väl och 
har kompenserat av staten. Kompensationen har täckt tillsynens kostnader.  

Generellt har utvecklingsarbete påverkats mer negativt än andra arbetsuppgifter.  

Generellt har samhällsbyggnadssektorn haft goda förutsättningar för att anpassa 
sig till de restriktioner som funnits under pandemin hittills. Sjukfrånvaron har 
varit låg, troligtvis tack vare att hemarbete varit möjligt i hög utsträckning för 
huvuddelen av sektorns medarbetare.  
För de som av främst tekniska skäl inte kunnat arbeta hemifrån har kontoret varit 
lugnt med gott om plats med goda förutsättningar att hålla avstånd. Det går inte 
att utläsa några mönster i sjukfrånvaro mellan de som arbetat hemifrån i 
förhållande till de som arbetat från arbetsplatsen. 

Lärdomar 

-Digitala möten är ett väletablerat alternativ som kommer att nyttjas för att spara 
tid och miljö. 

-Personalens generella digitala mognad är god men behöver förbättras på 
individnivå. 

-Utvecklingsarbete ska ske i grupp tillsammans. 

-Vi-känslan/lagkänslan uppnås enklare i det fysiska mötet.  

-Verksamheten är lojal för beslut kring anpassningar 

-Verksamheten är kapabel till anpassning och förändrad i pressade situationer. 

Sociala sektorn 

Sektorn har utgått ifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen och med stöd från Regionens smittskydd i de åtgärder och beslut 
som vidtagits.  

Beslut av nedstängning av verksamheter inom sociala sektorn har påverkats på 
olika sätt. Det möjliggjorde att använda personalresurser inom andra 
verksamheter som behövde förstärkning för att genomföra grunduppdraget.  
 
Det krävdes snabba omställningar och flexibilitet i verksamheterna för att tänka 
om och använda sig av nya sätt för att tillgodose brukarnas och patienternas 
behov av vård och omsorg.  
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Bemaningsenheten var en styrka att tillgå i samordning av tillgängliga 
personalresurser. Stängning av vissa verksamheter har påverkat brukarnas 
välbefinnande på grund av att det medfört en ökad isolering.  
 
En utmaning är att få pandemiplaner att utgöra ett reellt stöd. Ett exempel är att 
flytta personal när behov uppstår och man inte kan säkerställa inom eller mellan 
sektorns egna verksamheter, för att uppnå mininivå för att kunna utföra 
grunduppdraget till brukare och patienter. 

Sektorn har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid förändringar i deras 
insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av covid-19. IVO har vid 
tillsyn inte funnit några brister i kommunens arbete med att säkerställa kvalitet 
och säkerhet för de enskilda personer där kommunen har genomfört förändringar 
i SoL/LSS insatser under utbrottet av covid-19.  
 
Åtgärder utöver ordinarie verksamhet som startades var ett tillfälligt materiallager 
som utgjorde ett stort stöd i samordningen o tillgången till skyddsmaterial. Man 
kunde även erbjuda servicen ”hemhandling” för att underlätta för invånarna. 

God samverkan med Regionen, övriga kommuner i länet och sektorsövergripande 
samarbete med avstämningar och uppföljningar kring gemensamma frågor har 
varit en styrka, som tex frågor som materialtillgång, information, HR och 
kommunikation. 

Utmaning är att nå ut till alla medarbetare med enkel och lätttillgänglig 
information då det var ett stort inflöde av ny information. Likaså visar det på 
vikten av kunskap och följsamhet av basala hygienrutiner, avvikelsehantering och 
dokumentation av samtliga medarbetare. Utbildning och fortbildning krävs 
kontinuerligt för att kunna säkerställa kvaliteten inom sektorns verksamheter.  

Barn- och utbildningssektorn 

Pandemin har inneburit en högre frånvaro inom barn-och utbildningssektorns 
verksamheter. Utifrån gällande riktlinjer har vissa barn i förskoleverksamheten 
samt elever i grundskola och gymnasium gått miste om mycket tid i verksamheten, 
vilket kan påverka den pedagogiska, sociala, språkliga och kunskapsmässiga 
utvecklingen.  Det kan bli en framtida utmaning för verksamheten att ta igen och 
kompensera för de missade tillfällena för lärande och den förlorade 
undervisningstiden. Upprepad och omfattande frånvaro kan också innebära 
utmaningar efter pandemin med fortsatt hög frånvaro eller elever som på grund 
av pandemin hamnar i en situation där de inte kommer tillbaka till skolan. 
 
Medarbetare har anpassat undervisning och aktiviteter utifrån rådande 
omständigheter, vilket inneburit att verksamheternas digitalisering har utnyttjats, 
testats och utvecklats. Detta skapar även förväntningar på verksamheterna i form 
av förändrade arbetssätt, såsom digital tillgänglighet. 
 
Personalfrånvaro och svårigheter med vikarietillsättning har periodvis inneburit 

38



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

hög belastning för personal i verksamheten då de har vikarierat för kollegor eller 
planerat lektioner och arbete under egen frånvaro för att i möjligaste mån 
underlätta i verksamheten.  
 
Även digitaliseringen och att ha kontakt med frånvarande elever har inneburit 
ökad arbetsbelastning för personalen med risk för arbetsrelaterad ohälsa. Kvalitén 
på undervisningen påverkas mycket av den höga frånvaron i verksamheten då 
elever som varit borta kan behöva extra stöd för att hinna i kapp och att en vikarie 
inte fullt ut kan ersätta ordinarie lärare. 
 
Professioner inom lokal och central elevhälsa liksom rektorer och administratörer 
har arbetsuppgifter som i hög grad är personbundna och där det inte går att 
ersätta individer vid tillfällig frånvaro. Det blir en sårbar organisation med risk för 
ökad stress när arbetsuppgifter samlas på hög.   
 
Kompetensutveckling och utvecklingsarbete i verksamheten och inom sektorn har 
påverkats negativt då tid och resurser fått prioriteras till arbete kopplat till 
pandemin. Strikta riktlinjer att stanna hemma vid även lindriga 
förkylningssymtom samt digitala möten och distansarbete har påverkat 
verksamheternas förutsättningar att jobba strategiskt och kontinuerligt.  
 
Föräldramöten, brukarråd och andra möten med externa deltagare har ställts in 
eller genomförts digitalt vilket innebär att det viktiga samarbetet med 
vårdnadshavare och andra aktörer i samhället har påverkats negativt. Det är för 
tidigt att fullt ut bedöma i vilken utsträckning detta kommer påverka barns och 
elevers lärande. 
 
För chefer och administratörer har arbetsbelastningen ökat i form av bland annat 
smittspårning, anmälningar till arbetsmiljöverket vid potentiell exponering av 
smitta i verksamheten samt tillbudsanmälningar för personal och elever som blivit 
sjuka i verksamheten.  
 
Rektorerna har också haft andra utmaningar i form av smittskyddsåtgärder att ta 
ställning till i verksamheten, ofta med kort framförhållning utifrån snabba 
ändringar i förutsättningarna. Det har under hela pandemin varit ett högt 
informationsflöde med allmänna råd, rekommendationer och restriktioner från 
myndigheter blandat med frågor, synpunkter och även frustration från 
vårdnadshavare.  
 
Att elevhälsochef haft uppdrag som pandemisamordnare för barn- och 
utbildningssektorn har inneburit en ökad arbetsbelastning med små möjligheter att 
omfördela arbetsuppgifter eller omprioritera utifrån ett komplext uppdrag med 
stark koppling mellan hälso- och sjukvård samt den pedagogiska verksamheten. 
 
Beslut om tillfällig stängning av verksamheten eller distansundervisning har tagits 
av kommunstyrelsen. Besluten har baserats på rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet.  
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Under första kvartalet 2021 omfördelades personalresurser från elevhälsans 
medicinska insats (skolsköterskor) till vaccinationer av riskgrupper inom sociala 
sektorns verksamheter som en del i Eksjö kommuns pandemiarbete. Totalt 336 h, 
motsvarande 42 heltidsdagar arbetade skolsköterskorna med vaccinationer mot 
covid-19 i hemsjukvården. Under 11 veckors tid arbetade 2 skolsköterskor 2 dagar 
i veckan med vaccinationerna vilket ställde höga krav på prioritering och 
påverkade tillgängligheten i skolan. 
 
Tillväxt och utvecklingssektorn  

Näringsliv 
Personalen har arbetat på distans och haft bemanning på kontoret enligt schema 
för att undvika kontakter med flera individer. Kontakter med företag har 
begränsats till digitala möten. Nätverksträffar har skjutits fram i de fall de inte 
kunnat genomföras digitalt. Format och utrustning för att kunna genomföra 
möten digitalt med flertalet deltagare behöver utvecklas. Arbetssätt att skapa 
engagemang och delaktighet i möten behöver utvecklas, inte bara för egen 
personal utan behov finns att förstå hur digitala verktyg kan engagera 
kunder/företagare.  

Företagsbesök har ställts in där de inte kunnat genomföras digitalt samt i viss mån 
ersatts av möten utomhus, med smitt säkra avstånd. Fysiska möten har återtagits 
succesivt från det att restriktionerna lättade under början av 2022. Arbetssätt för 
att kunna ha konstruktiv dialog med företag behöver fortsätta att utvecklas. I en 
krissituation är dialogen med företagen nödvändig och behöver kunna hanteras. 
Projektinsatser har genomförts digitalt. Frukostmöten som ställt om till digitala 
träffar har kunnat bjuda in företagare från Mariannelund i större omfattning än 
tidigare. 

Stöd till företag har getts genom information på hemsida samt i dialog med 
företag med hänvisning till kommunens stöd samt nationella stödinsatser. 

Vuxenutbildning 
Campus i12 har under pandemin noga följt regeringens beslut och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Följande åtgärder, riktlinjer och policy gjorts på Campus i12 sedan hösten 2020. 

Vid låg smittspridning och undervisning på plats 

• Begränsa antal personer i klassrum, uppehållsrum och matsal för att alla 
ska kunna vistas med säkert avstånd mellan varje person 

• Vid behov, som exempelvis vid examinerande moment har det 
förekommit mindre grupper eller enskilt tillsammans med examinator. 
Uppdelning i mindre grupper har också varit aktuellt vid obligatoriska 
praktiska moment. 

• För att minska köbildning och trängsel har luncher och fika schemalagts 
och antalet platser begränsats. 

• Tillgång till handsprit på toaletter och i kök samt skyltar om policyer och 
hygienrutiner i Campus i12’s lokaler. 
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• Vid symptom, även milda symptom har det inte varit tillåtet att vistas på 
skolan eller LIA-plats. Campus i12 har även uppmanat studenter att 
informera ansvarig utbildningsledare vid symptom eller diagnosen på 
Covid-19. 

 

Vid hög smittspridning har all undervisning skett på distans, dock har vissa lärare 
varit på plats för att kunna streama sina föreläsningar.  

Campus i12 har under hela pandemin varit bemannad med minst en (1) 
medarbetare enligt schema allt i syfte att säkerställa att restriktionerna följs. 
Anledningen till beslutet att hålla Campus öppet även då undervisningen bedrevs 
på distans var att vissa studenter behövde tillgång till skolans datorer eller större 
rum för att kunna genomföra sina studier. 

Även om Universitet och Yrkeshögskolan inte alltid omfattats av de striktare 
restriktioner som gällt i samhället har Campus i12 följt Folkhälso-myndighetens 
generella rekommendationer och först den 9 februari öppnat upp för traditionell 
undervisning på plats.  

Vux i12 har under pandemin noga följt regeringens beslut och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Åtgärder sedan hösten 2020. 

• Distansundervisning kopplad med lärarledd handledning enskilt eller i 
smågrupper har varit grunden för all undervisning. Klassrumsundervisning 
har bedrivits i halvklass för de lägsta grupperna inom Sfi. 

• Begränsningar av antal personer i klassrum och övriga utrymmen för att 
alla ska kunna vistas med säkert avstånd mellan varje person.  

• Schemaläggning med förskjutna lektionsstarter och utan raster för de 
grupper som varit i lokalerna – inga uppehållsrum eller sociala utrymmen 
som varit öppna för eleverna. 

• Tillgång till handsprit och ytdesinfektion i alla lokaler, samt skyltar om 
policyer och hygienrutiner på olika språk i Vux i12’s lokaler. 

• Vid symptom, även milda symptom, har det inte varit tillåtet att vistas på 
skolan.  

• Personalen har, i enlighet med regelverk och rekommendationer, arbetat 
hemifrån i den utsträckning som verksamheten tillåtit. 

 
Reflektion 
 

• Distansundervisning kopplad med lärarledd handledning har kunnat 
utvärderas i alla skolformer. Distanskurser kommer efter denna 
utvärdering inte vara normen i SFI-undervisning. 

• Undervisningen i mindre grupper har gett mycket bra resultat och 
möjligheterna att fortsätta undervisa i mindre grupper utreds. 
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• Såväl personal som elever har utvecklat metoder och tekniker för att, med 
bibehållen eller t.o.m. ökad kvalitet, kommunicera digitalt i olika moment i 
såväl undervisnings- som handledningssituationer. 

• Anpassningarna under pandemin har tydliggjort behovet av regelrätt 
datautbildning bland stora elevgrupper. Trots god teknisk mognad 
avseende telefoner och läsplattor som verktyg, så har många en mycket låg 
datamognad avsende PC och vanliga programvaror. 

Kultur 
Eksjö museum och Tourist Center 

2020: I mars 2020 kom de första restriktionerna för att minska smittspridning av 
covid19. Den största förändringen i verksamheten vid Eksjö museum 
inledningsvis blev att alla fysiska program ställdes in. Verksamheten och 
utställningarna var öppna för besök, men vernissage och visningar genomfördes i 
stället digitalt. Antalet fysiska besökare minskade rejält. En del av personalen gick 
ut och stöttade sociala sektorn med hemleverans av livsmedel från butikerna.  

Under turistsäsong kom fokus att flyttas mot ”svemestrande” svenskar och antalet 
utländska besökare var minimalt. 

Eksjö museum sökte och fick bidrag från Statens kulturråd för minskade intäkter 
på grund av inställda program under första halvåret 2020. 

I början av hösten ökade antalet besökare och nådde normalnivåer, men när 
smittspridningen återigen ökade stängdes verksamheten helt och hållet. Eksjö 
museum & Tourist Center var stängt 5/11 2020 – 17/5 2021. 

Eksjö Julmarknad ställdes in. 

2021: När verksamheten var stängd ställde personalen om till digital verksamhet. 
Konstutställningen Works of Art visades digitalt och en serie bildspel med 
utgångspunkt från samlingarna togs fram. Samtidigt gick merparten av personalen 
ut i annan verksamhet för att stärka upp inom den sociala sektorn, vid 
äldreboenden och måltidsservering.  

Fyra utställningar ställdes in under våren, två i museets regi och två i Eksjö 
konstförenings. 

Verksamheten öppnade dörren igen den 18/5. Restriktionerna innebar att 
maxantal infördes både i lokalerna och för visningar och program, liksom 
stadsvandringar. Restriktionerna släpptes i juli. 

Under turistsäsong flyttades fokus åter mot svemestrande svenskar. Antalet 
utländska besökare var mindre än vanligt, den klart största gruppen utländska 
besökare kom från Tyskland. Under sensommaren och hösten ökade åter antalet 
besökare. Eksjö Julmarknad kunde genomföras. 

Den 23/12 infördes återigen restriktioner med max-antal besökare i de olika 
lokalerna. 

Effekter 
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Pandemin har inneburit att antalet fysiska besökare minskat kraftigt, både för 
Eksjö museums verksamhet och Tourist Center. Även Aschanska gården har haft 
ett något minskat antal besökare. Särskilt har antalet utländska besökare minskat 
kraftigt. En tydlig trend är att vintern och våren tappar i besök, medan 
sensommaren och hösten inte påverkats i så stor grad. 

Eksjö museums digitala verksamhet har ökat genom medvetna satsningar. Mer 
resurser har avsatts för digital verksamhet. Det har handlat om visningar, digitala 
vernissager och bildspel som publiceras på Eksjö museums YouTube-kanal och 
marknadsförs via sociala medier. Planer finns också för en webbutik, detta har 
dock inte kunnat genomföras på grund av att regler för tillgänglighet inte kan 
uppfyllas. 

Intäkter från entréer, visningar, stadsvandringar, biljettbokningar och butik har 
inte nått budgeterad nivå. Effekten av detta har bromsats av att vakanser för 
föräldraledig personal inte har återbesatts fullt ut, liksom att personaltätheten för 
timanställda glesats ut, framför allt under sommarsäsong. 

Eksjö stadsbibliotek och biblioteket i Mariannelund 
2020: Pandemins första år präglades av en osäkerhet kring hur biblioteket skulle 
förhålla sig den nya situationen. Biblioteket är en öppen offentlig plats där många 
människor möts, oro fanns även hos personalen kring hur man skulle arbeta 
vidare på ett säkert sätt utan att exponeras för smitta.  

Plexiglas till informationsdiskarna införskaffades, handsprit till personal och 
besökare samt golvmarkeringar och skyltar i bibliotekslokalen om att hålla avstånd 
och annan pandemirelaterad information. 

Personalen fick även ändra arbetssätt för att hålla avstånd till besökare och kunde 
till exempel inte hjälpa besökare på nära håll i samma utsträckning.   

Besöken till biblioteken minskade kraftigt under samma period och 
skolklasser/förskoleklasser ställde in sina besök. All inplanerad fysisk 
programverksamhet med föreläsningar, författarbesök och barnaktiviteter ställdes 
in.  

Sommaren präglades av minskad smittspridning och besökssiffrorna ökade. 
Under senare höst och vinter ökade smittspridningen och flera åtgärder 
genomfördes för att följa restriktionerna.  

Biblioteken avlägsnade alla stolar och sittytor samt införde principen ”låna, lämna, 
gå” med besök på max 15 minuter per person. I december togs även beslut om att 
biblioteken skulle hålla helt stängt för besökare    

2021: Året inleddes med stängda bibliotek, men redan i slutet av januari fick 
biblioteken åter öppna med principen ”låna, lämna, gå”. Under våren och 
sommaren minskade smittspridningen och vi fick en mer normal situation utan 
begränsningar i lokalen eller andra mer omfattande restriktioner.  

I slutet av året infördes åter vissa begränsningar som gräns på antal besökare i 
lokalen samt möjlighet för personal att hjälpa till vid datorer och skrivare.  
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Reflektion 

Minskade fysiska besök på biblioteken. Man har inte kunnat erbjuda samma 
service till besökare som till exempel hjälp med datorfrågor och tillgång till öppna 
datorer. 

Tidvis begränsad tillgång till lokaler för besökare samt begränsningar i 
möjligheterna att använda lokalerna. Hög sjukfrånvaro bland personalen har 
periodvis inneburit att biblioteken fått stänga enstaka dagar på grund av 
personalbrist.   

Biblioteken har genom förändrade arbetssätt kunnat fortsätta erbjuda service till 
besökare under hela perioden. Bland har biblioteken erbjudit ”take away” med 
bokpåsar för personer i riskgrupp som inte vill gå in i lokalerna samt utökade 
möjligheter till boken kommer. Stundtals har detta inneburit mer arbete för 
personalen än normalt. 

I och med att biblioteken fortsatt erbjud service har inte personal omplacerats 
under perioden med nedstängning. Möjligheten att fortfarande kunna låna och få 
grundläggande service har varit väldigt uppskattad av besökarna och lånstatistiken 
har legat på ungefär samma nivå hela perioden. 

Vidare har biblioteket satsat mer på den digitala närvaron och har startat upp 
digital programverksamhet med bokcirklar, föreläsningar och filmklubb bland 
annat.    

Kulturskolan 
2020: Den 4 november stängde Kulturskolan ner all verksamhet och började 
omställningsarbetet för att övergå till digital undervisning via Teams, Skype och 
telefon.  

Den 25 november påbörjades distansundervisningen där lärarna kopplade upp sig 
mot eleverna för digital undervisning samt spelade in undervisningsfilmer där 
eleverna fick instruktioner gällande de olika lektionerna.  

Dansprofil och Musikprofil på Eksjö gymnasium fortgick som vanligt men 
lektionerna delades upp med fysiska lektioner och distanslektioner för åk 1 och åk 
2 enligt ett rullande schema. 
 
2021: Året inleddes med distansundervisning men kunde återgå till fysisk 
undervisning för de elever som var födda 2002 eller senare. Orkester, ensemble 
och publika framträdande var fortsatt inställda.  

Eksjö kulturskola införde rutiner för att bedriva undervisningen på ett smittsäkert 
sätt. Anslag om rutiner sattes upp om att hålla avstånd och tvätta händerna. Varje 
elev och lärare tvättade och spritade händerna innan lektionerna påbörjades. 
Instrumenten rengjordes mellan varje elevbyte.                                                                                                       
Handsprit fanns vid entrén samt i varje lektionssal.                                                                                                     
Corona-skydd införskaffades där elev och lärare kunde befinna sig på var sin sida 
av ett transparant plexiglas. Skyddet användes främst vid sång och 
blåsinstrumentslektioner. Samtliga sittmöjligheter plockades bort både i korridor 
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samt i uppehållsrummet. Föräldrar till eleverna fick lämna och hämta utanför 
lokalerna. 

Reflektion 

Man befarade att elevantalet skulle minska men det blev en marginell minskning. 
Till vår glädje såg man också en fortsatt tillströmning av ansökningar från nya 
elever till våra olika kurser.   

Personalen lärde sig ny teknik vilket har kommit väl till pass. Vid de tillfällen då en 
elev till exempel är förkyld kan man idag erbjuda digital lektion vilket innebär att 
eleven inte missar några lektionstillfällen. Detsamma gäller om en lärare uppvisar 
förkylningssymptom så kan läraren genomföra lektionen digitalt.   

Fritid 
2020: Pandemins första år präglades av stor osäkerhet och snabba omställningar i 
takt med att nya restriktioner presenterades.  

Anpassningar gjordes i samtliga lokaler i form av kö markeringar, maxantal 
besökare, stängda omklädningsrum med mera. 

Konferenser, föreläsningar och event bokades av. Ett av konferensrummet 
användes till personalrum för att dela personalen vid lunch och fikaraster. 
Arbetsplatsträffar (APT) med all personal samlad ställdes in och endast mindre 
planeringsmöten med färre antal personal genomfördes. 

Besökarna i simhallen minskade och många skolklasser bokade av sin 
simundervisning. Barn och ungdomar fick bedriva sin föreningsträning men 
samtliga matcher och cuper ställdes in. 

Under senare höst och vinter ökade smittspridningen ytterligare och i början av 
november kom beslutet att kultur och fritidslokaler skulle stänga helt. För 
fritidsavdelningen innebar det inga föreningsträningar, bara skolundervisning i 
idrottshallarna. Simhall, ishall, gym, café, och fritidsgård helt stängda samt all 
eventverksamhet nerlagd. Personal lånades ut till andra sektorer med behov av 
extra personal.  Öppen ungdoms personal förstärkte på Prästängsskolan och 
Furulundsskolan i Mariannelund och anläggningspersonal placerades i 
barnomsorg, skola, äldreomsorg, skolbespisning samt vaktmästeri. 

2021: Året inleddes med fortsatt utlånad personal och först till februarilovet fanns 
samtliga åter på ordinarie arbetsplats.  Nu följde en tid med mycket 
förbättringsåtgärder i form av målning inomhus samt utomhus på badplatser. 
Vandringsleder sågs över och omklädningshytter på badplatser fick ny panel mm. 
I simhallen gjordes extra satsning på simundervisning för kommunens skolor. Mer 
tid och resurser resulterade i ökad simkunnighet under våren. Simskolan 
genomfördes, dock med ett färre antal elever. Tid nyttjades också till utbildning i 
Hjärt- och lungräddning (HLR), hot och våld samt föreläsningar i värdskap och 
bemötande.  

Restriktioner togs bort 9/2 2022 vilket innebar att anläggningar kunde återgå till 
vanlig verksamhet samt evenemang kan nu hållas som vanligt igen. Fritidsgården 
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återgick till vanlig verksamhet utan restriktioner på antal besökare. 
 
Reflektion 
Vid nedstängning av verksamheter och utlåning av personal bör mer tid avsättas 
för inventering av faktiska behov. Personal som var utlånad kände sig överflödig. 
Information hade inte gått ut till medarbetarna på aktuell plats och arbetsuppgifter 
”krystades” fram för att fylla ut tiden. Viktigt att personal som ställt om och är 
beredd att göra en insats i samhällsviktig verksamhet känner att behov finns och 
att de gör skillnad. På fritidsavdelningen hade det funnits arbetsuppgifter under 
hela nedstängningen med förbättringsarbeten. Samtlig personal upplevde tiden då 
alla var på plats och jobbade med arbetsuppgifter över gränserna som mest 
meningsfull och bidragande till ökad trivsel och sammanhållning. 

Staben 

Organisationen var under framarbetande när pandemin slog till vilket gjorde att 
den nya oprövade organisationen sjösattes i och med pandemin.  Erfarenheten 
och vanan att jobba i stab saknades på många positioner vilket gjorde att mycket 
var nytt för flera medarbetare och det krävdes lärande efterhand.  
 
Stabens roll behöver tydliggöras, detta har skett under hela pandemin och det 
utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. 
 
Beslutsvägarna i kommunen framför allt när det är behöver tas snabba beslut 
behöver tydliggöras för alla.   
 
Avsaknad av ”teamkänsla”, påverkades delvis av att man jobbade hemifrån och 
inte satt på en gemensam ledningsplats. Totalt sett har det fungerat bra och man 
har gjort så gott man kunnat utifrån förutsättningarna. 
 
Bra att ha stabsmöten inbokade vilket ger bättre framförhållning, hellre boka av 
om det skulle visa sig inte behövas. Bra och tryggt med återkommande möten 
med staben där alla träffades vid bestämda tider. Vid dessa tillfällen kunde man få 
svar på frågor och det gav bra stöd. 
 
Bra upparbetade kanaler i staben. 
 
Svårt att kombinera ansvaret för sin funktion i staben med sin ordinarie tjänst då 
den egna verksamheten samtidigt måste drivas. 
 
Det var rätt bemanning och bra att det ligger på kommunledningskontoret (KLK) 
i huvuddrag.  
 
Staben har varit bra ur aspekten att få en bra lägesbild och kunna rådfråga då det 
är just det som staben är till för. Nätverk är en styrka – tillsammans hjälps vi åt, 
kanaler in och ut. 
Staben har kommit med beslutsunderlag, skrev rekommendationer, fick yttra sig 
och kom på så sätt till sin rätt. Utifrån stabens rekommendationer har politiken 
litat på staben.  
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Bra samarbete med Länsstyrelsen men också inom koncernen.  
 
Refektion 

- Öka uthållighet genom att fler arbetar i stabsfunktionerna 
- Hur kommer stabens råd ut i hela organisationen 
- Kunde staben gjort mer för att minska smittspridningen i äldreomsorgen? 
- Blir staben för sårbar när stor del av bemanningen kommer från 

kommunledningskontoret?  
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz kommundirektör 2022-06-06 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Motionen 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna från Vänsterpartiet 
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Ks § 215 Ansök om fler ljudanläggningar för VMA 
- motion 
Dnr KLK 2022/32 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om ljudsändare i Mariannelund 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin och Maria Österberg 
framför i motion 2022-03-23 följande. 

I Sverige finns ett system för att nå ut med ett viktigt meddelande till 
allmänheten, förkortat VMA. VMA sänds bland annat ut via radio och tv 
för att snabbt varna människor om att något allvarligt har hänt (eller är 
nära förestående) som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Att sända ut 
ett VMA kan begäras av flera olika myndigheter och funktioner - 
Räddningstjänst, polismyndighet, smittskyddsläkare och Försvarsmakten 
med flera. 

En del i VMA-systemet är de ljudanläggningar som finns utomhus runt 
om i Sverige, i folkmun ofta kallade ”hesa Fredrik”. Dessa används för 
att snabbt kunna meddela ett VMA vid exempelvis bränder och olyckor 
men även i syfte att varna befolkningen för omedelbar 
krigsfara/luftangrepp. 

Med hänsyn till den senaste tidens händelser i omvärlden och det kraftigt 
försämrade säkerhetspolitiska läget har många frågor inom totalförsvar 
och civilt försvar, med rätta, fått stort fokus i den allmänna debatten. En 
av frågorna där diskussionen den senaste tiden har intensifierats är att 
flera kommuner idag helt saknar ljudanläggning för VMA. 

I vår kommun finns det idag 16 aktiva ljudanläggningar för VMA men 
samtliga dessa är belägna i centralorten Eksjö. Vi tycker att det på sikt 
borde sättas upp ljudanläggningar för VMA i fler av kommunens tätorter. 

Som nämns ovan har ljudanläggningarna flera användningsområden och 
risken för bräder, olyckor med mera finns överallt i samhället. Då riksväg 
40 och järnvägen sträcker sig genom hela kommunen finns det troligen 
anledningen att anta att det också genom detta kan finnas en ökad risk 
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för olyckor av sådan typ som gör att ett VMA kan vara nödvändigt att 
sända ut. 

Metoderna för att meddela VMA till befolkningen har också utvecklats 
med bland annat SMS och fler funktioner kan säkert tänkas tillkomma i 
framtiden. Dock kvarstår faktum att om andra delar av viktig 
infrastruktur i samhället är utsatt för sabotage eller av annan anledning 
inte fungerar så är ljudanläggningarna ett effektivt sätt att snabbt nå stora 
delar av befolkningen. 
 
Motionärerna yrkar därför att: 

Eksjö kommun hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) ansöker om att få fler ljudanläggningar för VMA inom 
kommunen. 

Utredning 
Vid olyckor och andra allvarliga händelser finns varnings- och 
informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA- 
systemet). Systemet syftar till att varna och informera allmänheten vid 
olyckor, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid 
krishantering i samband med extraordinära händelser. Det kan användas 
vid t.ex. kärnkraftsolyckor, terroristattentat, stora bränder och gasutsläpp. 
Meddelanden som behöver nå allmänheten i samband med sådana 
situationer, s.k. viktiga meddelanden till allmänheten (VMA), är 
grundläggande för att kunna skydda medborgare och egendom såväl vid 
allvarliga olyckor i fredstid som under höjd beredskap (prop. 
2016/17:113 s. 7f.).  

VMA-systemet är inte något tekniskt system utan kan beskrivas som en 
ordning mellan olika aktörer för varning och information till allmänheten 
genom olika kanaler. 

VMA-systemet växte fram under 1930-talet när Sverige utvecklade ett 
luftskydd, där en grundläggande förmåga var att kunna varna 
befolkningen vid hot om anfall från luften. Anläggningar för varning 
utomhus installerades på hustak i landets tätorter för att kunna ge 
signalerna flyglarm, beredskapslarm och faran över. Vid angivande av 
flyglarm skulle befolkningen skyndsamt bege sig till närmaste skyddsrum 
för att sedan kvarstanna där intill dess att signalen ”faran över” givits.  
Utplaceringen av varningsaggregaten baserades på en hotbildsanalys som 
utformandes i samråd mellan Försvarsmakten och Länsstyrelserna. 

Under 1980-talet påbörjades en överföring av ansvaret för delar av den 
statliga civilförsvarsverksamheten till kommunerna och en integrering av 
olika verksamheter för fred och krig. I samband med denna utveckling 
väcktes tanken att varningssystemet för krig skulle kompletteras för att 
också kunna användas för varning till befolkningen i samband med 
olyckor i fredstid. Signalen viktigt meddelande infördes med följande 
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innebörd: ”Gå inomhus, stäng dörrar och fönster samt ventilation. 
Lyssna på Sveriges Radio P4”. 

I dag används VMA-systemet för att varna allmänheten vid olyckor eller 
vid överhängande fara för olyckor, andra allvarliga händelser eller i 
samband med spridning av allvarlig smittsam sjukdom i syfte att hindra 
och begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet syftar till 
att ge allmänheten direkt vägledning om de åtgärder som omedelbart 
behöver vidtas. 

Dagens system består av ljudsignaler från ljudanläggningar som finns 
utplacerade över hela landet (signalen viktigt meddelande) och ett 
efterföljande meddelande som läses upp i radio och publiceras som ett 
textmeddelande i tv.  
 
Ett meddelande kan också sändas via fast och mobil telefoni till personer 
som bor eller befinner sig i ett drabbat område. När faran är över ska 
signalen faran över ges på samma ljudanläggningar och ett meddelande 
om detta ska enligt gällande ordning sändas i berörd lokal P4-kanal i 
Sveriges Radio.  

Ett sådant meddelande skickas också ut via fast och mobil telefoni, om 
den informationskanalen har använts vid det ursprungliga meddelandet.  
Under de senaste åren har situationer där allmänheten varnas med 
utomhussignal använts endast i ett fåtal fall, i genomsnitt en gång om 
året. I stället används främst övriga kanaler i form av meddelande i radio 
och tv samt genom meddelanden via telefoni. 

Systemet för utomhusvarningen ägs av MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap). På uppdrag från MSB sköter 
kommunerna om drift och underhåll, samt ansvarar för utplaceringen av 
de ljudsändare som finns i kommunerna. Ljudsändarna sitter främst i 
kommunernas tätorter, men kan även förekomma på andra ställen i en 
kommun. 

Beslut om utplacering av nya ljudsändare fattas av MSB efter ansökan av 
kommunen.  

En sådan ansökan ska baseras på risker och hot kopplade till kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys eller en förändrad hotbild avseende civilt 
försvar. För närvarande är det enligt MSB oklart var en hotbild avseende 
civilt försvar ska tas fram då kommunerna i nuvarande regelverk inte har 
något ansvar för skyddsrumsbyggande. 
 
Grund för ansökan om fler ljudsändare kan också vara att ljudsändare 
saknas inom en befintlig skyddsrumsort. 

Ansökningar om utökning av antalet ljuständare hanteras individuellt av 
MSB och fattade beslut kan inte överklagas.  
Då systemet ägs av MSB saknar en kommun möjligheten att på egen 
bekostnad utöka antalet ljudsändare. 
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Slutsats 
Förutsättningar för att utöka antalet ljudsändare saknas i kommunens risk och 
sårbarhetsanalys. 
Uppdaterad hotbildsanalys för Eksjö kommun avseende civilt försvar saknas 
och uppgifter om eller när denna kommer att revideras saknas. 
Inom Mariannelunds tätort där utomhusvarningsaggregat saknas finns två (2) 
skyddsrum medan övriga tätorter i kommunen saknar skyddsrum. 

Med beaktande av vad som anförts ovan föreslås motionen vara besvarad. 

Under ledningsutskottets sammanträde 2022-08-23 fördes diskussion att det i 
Mariannelund finns två skyddsrum därav att det är lämpligt att där ansöka om 
ljudsändare. Övriga tätorter i kommunen saknar skyddsrum. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-06-28 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-05 
Motion - Ansök om fler ljudanläggningar för VMA 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna  
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Ks § 216 Fler behöriga lärare - motion 
Dnr KLK 2022/112 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 att remittera rubricerad motion till barn- 
och utbildningsberedningen med återredovisning till kommunfull-mäktige senast 
2022-10-17. 

Vänsterpartiet, genom Ami Fagrell, framför i motion 2022-04-21 följande: Enligt 
Skolverkets statistik från oktober 2021 som bland annat presenterats av 
Lärarförbundet, har endast 63 procent av Eksjö kommuns lärare i grundskolan 
lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne. Detta trots att det (2021) fanns 
över 37 000 utbildade och behöriga lärare som valt att inte längre arbeta som 
lärare. En pusselbit som är aktuell är behöriga lärare med löner som motsvarar 
deras arbetsinsatser. Det är inte tillräckligt attraktivt att bli – eller ens förbli – 
lärare. 

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

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

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

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

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

• att andelen behöriga lärare i östra kommundelen skyndsamt ökas. 
 

Av tjänsteskrivelse från skolchef framgår följande: Barn- och utbildningssektorn 
har tillsammans med HR i Eksjö kommun och i dialog med personal och berörda 
fackliga organisationer tagit fram en handlingsplan för lokalt arbete för strategisk 
kompetensförsörjning utifrån HÖK 21 som gäller för lärare i barn- och 
utbildningssektorn. 

Handlingsplanen har fokus på fyra områden: arbetsmiljö, arbetsorganisation, 
arbetstid och lönestruktur. Kopplat till dessa områden beskrivs aktiviteter för hur 
Eksjö kommun ska prioritera insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare och 
rekrytera legitimerade lärare för att öka andelen lärare med legitimation. 

Förskolan har arbetat fram en introduktionsplan för nyanställda lärare i Eksjö 
kommun. Detta arbete kommer att göras även i grundskolan under hösten 2022. 

Enligt Kolada: Eksjö – kommunala skolor – andel behöriga lärare med 
pedaogogisk högskoleexamen: 

 2019 2020 2021 
Eksjö kommun 
 

76% 74% 78% 

Furulundsskolan 1-3 ? 
En enhet 

44% 43% 

Furulundsskolan 4-9 ? 
En enhet 

54% 77% 

Ingatorpsskolan 1-6 82% 73% 87% 
 
Enligt Kolada: Eksjö – kommunala skolor – andel behöriga lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola årskurs 1-9: 

 2019 2020 2021 
Eksjö kommun 
 

63% 62% 64% 

Furulundsskolan 1-3 ?  
En enhet 

27% 27% 

Furulundsskolan 4-9 ? 
En enhet 

40% 55% 

Ingatorpsskolan 1-6 59% 46% 64% 
 

Denna statistik är tagen ur Siris som sammanställer underlaget till Kolada och 
Skolverket.  

I Eksjö kommuns personalsystem, som är kopplad till skolverkets databas med 
lärarlegitimationer, skiljer sig siffrorna väsentligt åt. 

Statistik enligt Eksjö kommuns personalsystem: 
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 2021 
Eksjö kommun 
Grundskola 1-9 

71% 

Furulundsskolan 1-9 61% 
Ingatorpsskolan 1-6 82% 

 
Dessa skillnader mellan den nationella statistiken och kommunens egna statistik 
har konstaterats även vid tidigare jämförelser men det är svårt att härleda vad 
skillnaderna består i. Sektorn har vid flera tillfällen gått igenom rutiner och 
arbetsgång för sammanställning och inskick av personalstatistik till SCB utan att 
kunna säkerställa felkällor. 

Ingatorpsskolan har en hög andel lärare med lärarlegitimation. Furulundsskolan 
årskurs 1-3 är den enhet som har lägst andel lärare med lärarlegitimation i 
kommunen. Det pågår insatser för att höja andelen lärare med legitimation enligt 
handlingsplanen och ett mycket aktivt arbete av rektor för enheten.  

Inför detta läsåret har andelen höjts ytterligare på Furulundsskolan, årskurs 4-9 
annonserade efter 3,7 tjänster inför hösten 2022 och har rekryterat 2,6 lärare med 
legitimation till dessa tjänster. En av de nyrekryterade lärarna utan legitimation 
studerar till lärare. 

Totalt i grundskolan annonserades 34 tjänster för lärare i årskurs ett till nio. Av 
dessa tjänster tillsattes 19 med legitimerade lärare. Utöver detta har två 
specialpedagoger rekryterats, varav en är helt behörig för stadiet och en är behörig 
för förskolan.  

 

Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef 2022-08-22 
Handlingsplan för lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning utifrån 
HÖK21 
Kommunstyrelsen beslut 2022-05-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-21 
Motion från Ami Fagrell, Vänsterpartiet, 2022-04-21  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Vänsterpartiet 
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Ks § 217 Ändring av uppdragsbeskrivning för 
kommundirektören - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/95 

Beslut  
Kommunstyrelsens beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Per Ihse framför i medborgarförslag 2022-04-01 att för att främja arbetsklimatet 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, och på så sätt få en mer effektivt 
arbetande kommunal verksamhet ändra uppdragsbeskrivningen för 
kommundirektören från "kommundirektören ska verka för en tydlighet i roll- och 
uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner." till skrivningen; 

"Kommundirektören ska verka för att samspelet mellan förvaltning och 
förtroendevalda ska vara väl fungerande, detta för att säkerställa att bland annat de 
politiska besluten får genomslag" 

Gällande uppdragsbeskrivning för kommundirektören beslutades av 
kommunstyrelsen 2018-05-29 § 168. Uppdragsbeskrivningen ska aktualitetsprövas 
en gång per mandatperiod.  

Kommunfullmäktige har beslutat om en förändrad politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026 och en ny kommunstyrelse ska tillsättas från 2023-01-
01. Med hänsyn till att det bör vara den nya kommunstyrelsen som beslutar om 
kommundirektörens uppdragsbeskrivning så avvaktas hanteringen till ny 
kommunstyrelse tillträtt. 

Ställningstagande till innehåll och formuleringar av kommundirektörens uppdrag 
bör således hanteras i samband med aktualitetsprövningen. Kommunstyrelsen 
föreslås därför besluta att medborgarförslaget är besvarat.      

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Skrivelse från Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande 2022-08-16 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03  
Medborgarförslag Per Ihse 2022-04-01 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
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Ks § 218 Vattenklosett till Herrgårdsparken, 
Mariannelund - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/27 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Ewa-Lena Hangren framför i medborgarförslag 2022-02-07 följande; 
En vattenklosett föreslås installeras i Herrgårdsparken i Mariannelund. Eftersom 
flera evenemang anordnas i Herrgårdsparken varje år, är en toalett mycket 
efterfrågad. Det är hög tid att en toalett installeras framför förslagsställaren. 

Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsberedningen 2022-05-11 där 
samhällsbyggnadsberedningen föreslog kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 att återremittera 
ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och möjlighet att 
anlägga någon form av alternativ toalett i Herrgårdsparken. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, daterad 2022-
08-19, framgår bland annat följande; I samband med att olika evenemang 
arrangeras i Eksjö kommun är det upp till arrangören att säkerställa att 
faciliteterna är tillräckliga för den förväntade mängden besökare. Att dimensionera 
fasta anläggningar för dessa evenemang bedömer samhällsbyggnadssektorn som 
orealistiskt.  

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

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

• Vildparken, Eksjö 
• Stora torget, Eksjö  
• Folkets hus, Mariannelund 
• bredvid förskolan Getingen, Ingatorp 

Driftkostnaderna varierar något beroende på nyttjandegrad. Kostnaderna avser 
städning, el, vatten och förbrukningsartiklar. Den senaste tiden har skadegörelsen 
varit låg och några större renoverings- eller reparationsarbeten har inte heller varit 
nödvändiga. Driftkostnaden uppgår till cirka 9000 kr per offentlig toalett i 
månaden. Under sommarmånaderna bedöms behovet av städning större. Under 
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sommaren 2022 lägger samhällsbyggnadssektorn cirka 17 500 kr per månad på 
städning och material.  

Anläggningskostnaden för en ny offentlig toalett varierar beroende på storlek och 
utförande. Toaletten som anlades i Vildparken kostade 400 000 kr. Det finns 
många olika modeller på marknaden som är både dyrare och billigare. Det går 
även att titta på tillfälliga alternativ.  

Uppskattad kostnad för tillfällig toalett under fyra månader: 
Transport:   1 200 kr 
Hyra:   6 000 kr 
Tömning och städning:  80 000 kr 

Summa: 87 200 kr (avser 4 månader med samma städintervall 
som övriga offentliga toaletter.) 

Herrgårdsparken är ett frekvent använt parkområde i Mariannelund. Det är dock 
vid ett fåtal tillfällen som parken används för större evenemang eller att större 
grupper vistas där längre tider. Behovet av en offentlig toalett bedöms därmed lågt 
och motiverar inte anläggandet av en offentlig toalett. Medborgarförslaget föreslås 
därför att avslås. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-08-19 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Medborgarförslag från Ewa-Lena Hangren 2022-02-07 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Ks § 219 Cykelväg - medborgarförslag 
Dnr KLK 2022/100 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förklara medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2022-11-24. 

Madeleine Björklund framför i medborgarförslag 2022-04-12 en önskan om att 
det byggs en cykelväg mellan Eksjö och Hult. Förslagsställaren menar att detta 
skulle främja miljön, hälsan samt plånboken. Vidare framför förslagsställaren att 
nuvarande väg är alldeles för otäck att cykla på för att man ska välja cykeln till 
jobbet. 

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, daterad 2022-
08-19, framgår bland annat följande: Stråket mellan Eksjö och Hult är utpekat 
som prioriterat för att förbättra cykeltrafiken i Eksjö kommuns förslag till ny 
översiktsplan. Avståndet mellan Hult och Eksjö är cirka 12 kilometer vilket 
bedöms som ett rimligt avstånd för pendlingstrafik med cykel och elcykel.  

I Eksjö kommuns förslag till ny översiktsplan har sträckan högsta prioritet av de 
längre cykelvägssträckorna mellan orter. Ett genomförande av sträckan har en 
stark koppling med genomförandet av projektet förbifart Eksjö som skulle frigöra 
nuvarande sträcka mellan Kaffekullerondellen och Krösenlund från stor del av 
bil- och lastbilstrafik och skulle därmed kunna förses med en separerad cykelväg 
och smalare körfält för biltrafiken vilket också blir en kostnadseffektiv lösning för 
den delen av sträckan. Från järnvägsöverfarten öster om Björka finns två vägval 
som ännu inte är utredda. Ett förslag är att i samarbete med den enskilda 
vägsamfälligheten för Rävebergsvägen hitta en lösning för cykeltrafiken. En annan 
variant är att hitta en annan sträckning utmed riksväg 40 eller i ny terräng.  

Ett genomförande bedöms ligga flera år bort och sträckan kräver ett bättre 
utredningsunderlag för att nu ta ställning till den bästa sträckningen. Av 
tjänsteskrivelsen framgår att det finns flera olika alternativ till sträckningar. 

Ett genomförande av sträckan bedöms ha flera positiva effekter inte minst ur ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv men även ur ett barn- och folkhälsoperspektiv 
samt att det sannolikt stärker attraktiviteten i och kring de områden som berörs av 
en ny cykelväg. Utöver att trygga och säkra arbetspendling med cykel som kan 
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ersätta bilresor tillgängliggörs även fritidsaktiviteter och turistmål med cykel på ett 
nytt sätt som kan ha potential.  

Då medborgarförslaget ligger helt i linje med Eksjö kommuns målsättning bör 
medborgarförslaget anses besvarat.  

Det är just nu en brist att en tidplan inte kan presenteras. Översiktligt bedöms ett 
genomförande kunna vara aktuellt först efter förbifart Eksjö är genomförd. 
Trafikverket redovisar i en grov tidplan att vägplanen beräknas prövas för 
fastställelse årsskiftet 2023 till 2024. Därefter redovisas ingen tidplan för 
genomförandeskedet ännu. Ett byggstartbeslut ska lämnas av Regeringen inför alla 
större infrastrukturprojekt som Trafikverket genomför och en byggtid på drygt tre 
till fyra år är sannolik.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-08-24 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-08-19 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 
Medborgarförslag från Madeleine Björklund 2022-04-12 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Ks § 220 Verkställighet medborgarförslag och 
motioner 2021-2022 
Dnr KLK 2022/10 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna uppföljningen, samt 
 
att uppföljningen anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Till dagens sammanträde redovisas motioner och medborgarförslag från 2018 
som inte tidigare redovisats som verkställda. Av uppföljningen framgår att 17 
motioner och 51 medborgarförslag behandlats under perioden. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Förteckning av verkställighet och medborgarförslag 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sociala sektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 221 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - 
motion - fördelning 
Dnr KLK 2022/153 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till tillväxt- och utvecklingssberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-12-15.  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Elisabeth Werner och Urban 
Svensson framför i motion 2022-06-13 följande. 
 
Elsparkcyklar har numer blivit en vanlig syn på våra gator i landet som bedrivs av 
uthyrningsfirmor, dessa aktörer startade i Sveriges större städer, men expanderar 
explosionsartat genom att de vidgar sina verksamheter mot minder orter, vilket 
medfört utmaningar för dessa kommuner. 
 
Det bli kommunerna som till sist får ta ansvaret och kostnaderna för hanteringen 
av de elsparkcyklar som inte hanteras korrekt, Dessa felhanterade 
(parkerade/slängda) elsparkcyklar utgör en stor risk för kommunens invånare att 
skadas genom olycka, detta sker och har tyvärr redan skett i landet med dödlig 
utgång.  
 
Dessa elsparkcyklar som parkeras och slängs utan ordning innebär dessutom extra 
stor risk och problem för personer med synnedsättning, äldre eller rullstolsburna.  
 
En annan utmaning är att de framförs tillsammans med gående på cykelbanor och 
tillsammans med biltrafiken. Eksjö kommun har i dagsläget inte någon möjlighet 
att, utöver de redan lagda ordningsstadgande trafikreglerna, lösa dessa utmaningar.  
 
Det är därför viktigt att Eksjö kommun i före byggande tar fram ett enkelt och 
tydligt regelverk som eventuella aktörer har att förhålla sig till, så kanske Eksjö 
kommun slipper det kaos som dessa bolag har åstadkommit, i andra kommuner 
där dessa etablerat sig i med sina elsparkcyklar, alternativa lösningar finns att ta 
efter från landets kommuner eller från Europas länder, Ett alternativ som varit 
väldigt framgångsrikt i Paris är att tillsätta fasta parkeringsplatser avsedda för 
elsparkcyklar vid lämpliga platser där man hämtar och lämnar sin elsparkcykel, 
Lämnas sedan den hyrda elsparkcykeln utanför den avsedda parkeringen så tickar 
debiteringen vidare för personen som hyrt den, samt att kommunen får ersättning 
av aktören för återställandet. 
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Sverigedemokraterna yrkar därför 
 

• att Eksjö kommun gör ett tydlig och enkelt regelverk för 
uthyrningsföretagen att förhålla sig till, 

• att Eksjö kommun utreder möjliga och lämpliga parkeringsplatser för 
dessa elsparkcyklar 

• att Eksjö kommun ger möjligheten att parkeringsplatserna kan vara 
avgiftsbelagda för uthyrningsföretag samt, 

• att debitering av taxan fortlöper för personen som hyrt fordonet fram tills 
fordonet är parkerad på avsedd plats och 

• att kommunen får debitera aktören för återställandet av elsparkcyklarna. 
 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
 2022-Motion från Sverigedemokraterna 2022-06-14 
      

Utdrag:  
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Ks § 222 Bygg en mindre scen i Vildparken - 
motion - fördelning 
Dnr KLK 2022/152 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till tillväxt- och utvecklingssberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-12-15.  

Ärendebeskrivning  
Christina Bladh (S) framför i motion 2022-06-13 följande.  

Förr fanns det en scen i Vattenledningsparken som användes vid olika tillfällen, 
framför allt för musikuppträdanden, men den nyttjades även vid genomförandet 
av olika evenemang och tävlingar. En liknande scen i parkmiljö saknas idag i 
Eksjö. 

Vildparken har de senaste åren rustats upp med både ny lekplats och en offentlig 
toalett, vilket också stärkt parken som en naturlig samlingsplats. Det vore därför 
lämpligt att se över möjligheten att bygga en enklare scen någonstans i Vildparken. 
Exakt placering får utredas, och beror på till vilket ändamål man tror att scenen 
kan komma att bli nyttjad som mest. 

Om scenen byggs skulle denna kunna nyttjas för mindre uppträdanden samt andra 
evenemang och tävlingar, men även fungera som en möjlighet till 
spontanuppträdanden för de barn och ungdomar som redan rör sig i området.  

Scenen är, enligt motionären, tänkt att vara av enklare karaktär för att kunna hålla 
både investerings- och underhållskostnad på en relativt låg nivå. 

Christina Bladh yrkar 

att en mindre scen byggs i Vildparken. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Motion från Christina Bladh (S) 2022-06-13 
      

Utdrag:  
Christina Bladh 
Tillväxt- och utvecklingssberedningen 
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Ks § 223 Rådgivning för enskilda avlopp - motion 
- fördelning 
Dnr KLK 2022/149 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2022-12-15. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Johan Starck och Bertil Granman framför i motion 
2022-06-10 följande.  

När en fastighetsägare behöver vidta åtgärder kring enskilt avlopp uppstår oftast 
många, och ibland komplicerade, frågor. Kommunens miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer ställs ofta inför situationen där invånaren önskar 
rådgivning från densamma vilket, av förklarliga skäl, inte är lämpligt då det är 
samma person som har till uppgift att utöva tillsyn inom området. 

Även fast miljö- och hälsoskyddsinspektören, utifrån ovanstående, inte är rätt 
funktion för att bidra med rådgivning, kvarstår behovet av rådgivning för den 
enskilde. 

För att underlätta för både våra invånare och kommunens tillsynsverksamhet, 
föreslår motionärerna att Eksjö kommun ska se över möjligheten till en 
rådgivningsfunktion inom området likt den kommunen i samarbete med andra 
kommuner, har för energirådgivning. 

Även denna typ av rådgivningsfunktion kanske är möjligt att utföra i samarbete 
med andra kommuner. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Motion från Socialdemokraterna 2022-06-10 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen 
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Ks § 224 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
SBS - Samverkansprotkoll 2022-04-28 
BUS samverkansprotokoll grundskola 2022-06-02 
SBS samverkansprotokoll 2022-06-01 
BUS - Gymnasieskolans samverkansgrupp 2022-08-08 
BUS samverkansprotokoll sektorsövergripande 2022-08-18 
SBS Samverkansprotokoll 2022-08-25 
Avslutsbrev 2022-07-11 från Arbetsmiljöverket 
Beslut KF 2022-06-09 Nässjö kommun - Avsiktsförklaring om gemensam 
systemförvaltning Combine 
Skrivelse gällande Spelverket 2022-07-05 
Mål 2696-22 och yttrande 
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Ks § 225 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2022-08-23, samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls.  
 
Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda ut 
kommunledningskontoret, samt ledningsutskottets protokoll.  
 
Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2022-08-23 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 226 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls  
 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-08-24 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2022-08-24 
Socialnämndens protokoll 2022-08-24 
Socialberedningens protokoll 2022-08-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-24 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2022-08-24 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2022-08-24 
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Ks § 227 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Kommunfastigheter protokoll 2022-05-16 
Eksjö Energi AB protokoll 2022-06-09 
Eksjö Elnät AB protokoll 2022-06-09 
Eksjö Energi ELIT AB protokoll 2022-06-09 
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