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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-01

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-18:40 
  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande  
Markus Kyllenbeck (M) * 
Sebastian Hörlin (S) * 
Annelie Sjöberg (M) * 
Ulf Björlingson (M) * 
Elisabeth Werner (SD)* 
Lennart Gustavsson (S) *  
Stellan Johnsson (C) * 
Ingegerd Axell (S) *  
Bo Ljung (KD) *  
Christer Ljung (L) *  
Birgitta Johansson (S)  
  
*Deltar digitalt  
  

 
Tjänstgörande ersättare Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Ulla Hägg (S)  

  
 

Övriga närvarande  
Ersättare Johan Ragnarsson (V)* 

 
  
 

 
Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare 

Tord du Rietz, föredragande 
Karin Höljfors, ekonomichef * § 289, 291  
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef* § 290, 292-293  
Catharina Tingvall, kanslichef* § 293 
Micael Carlsson, räddningschef* § 307-309 
Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef* § 303-305 
Anne-Marie Pejrud, t.f. fritidschef* § 311 

 
Övriga   
      
Utses att justera Stellan Johnsson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2020-12-07 kl. 12.00    Paragrafer 288-322 
och tid 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Stellan Johnsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-01 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2020-12-07 Datum då anslag  2020-12-29 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2020-12-01 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

 Godkännande av föredragningslistan   

 Budgetuppföljning 2020-10-31 - förvaltningen 2020/78  

 Direktupphandlingar 2020 kvartal 3 - förvaltningen 2020/135  

 Budgetprognos 2021 - förvaltningen 2020/285  

 Verksamhetsplan och internbudget 2021 - förvaltningen 2020/283  

 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 2020/210  

 Höglandets samordningsförbund verksamhetsplan 2021, budget 
2021-2023 

2020/253  

 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2020 med granskningsrapport 2020/256  

 Reglemente för Eksjö kommunrevision - revidering 2020/272  

 Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering 2015/1  

 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2019/259  

 Utdelning kontraktprostens Nils Johan Sjöstedts gåvobrev 2020 2020/299  

 Ansökan ur integrationspotten - Eksjö Badmintonförening 2020-
2021 

2020/251  

 Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun 2020/277  

 Ändrade ägarförhållanden Byggnadsfirma Stridh och Son AB 2020/273  

 Bolagsordning MA Industrifastigheter AB 2020/270  

 Transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 alternativt 
2022-2033 – inriktningsunderlag – remiss 

2020/294  

 Verksamhetsområde VA Försjön - svar på skrivelse 2020/275  

 Försäljning, del av Muffen 2 till Hagelsrums biogas 2020/236  

 Försäljning  Bykvarn 1:1, Västra Nannylund 2020/155  

 Prolongering av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

2020/240  

 Uppräkningtaxor tillsyn och tillstånd 2021 2020/282  
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  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2020-12-01 
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 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten utförda av räddningstjänsten 
2021 

2020/284  

 Feriepraktik 2021 2020/295  

 Ungdomsledarpris 2020 2020/296  

 Äskande från Metropol om hyresbidrag 2020/297  

 Pedagogisk omsorg 2020/298  

 Förbättra cykelupplevelsen i Eksjö kommun - motion - fördelning 2020/245  

 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet -Cafe i12 - 
ordförande beslut 

2020/276  

 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Kulturskolan går 
över till distansundervisning - ordförande beslut 

2020/291  

 Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i 
Jönköpings län - anmälningsärende 

2020/293  

 Covid - information   

 Anmälningsärenden   

 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

 Nämnd- och beredningsprotokoll   

 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

 
 

5



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-01

 
  

Ks § 288 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 17. Ändrade ägarförhållanden Byggnadsfirma Stridh och Son AB utgår.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 289 Budgetuppföljning 2020-10-31 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2020/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Årets resultat prognostiseras bli positivt, 25,7 mnkr (motsvarar +2,2 procent av 
skatter och bidrag). Det är 4,3 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 30 
mnkr (motsvarar 2,7procent av skatteintäkter och bidrag). 

Det prognostiserade resultatet är 0,7 mnkr bättre jämfört med september månad. 
Sektorernas prognos är 0,8 mnkr bättre samtidigt som prognosen för statsbidrag 
är 1,8 mnkr lägre då sjuklönekompensationen för augusti och september 
prognostiserades gemensamt under statsbidrag i september men är från oktober 
utbetalt till sektorerna varför all sjuklönekompensation ingår i sektorernas 
redovisning och ingen under generella statsbidrag/utjämning. Prognosen för 
pensioner och finansiella intäkter har förbättrats mot september.  

Av sektorerna redovisar barn- och utbildningssektorn en förbättrad prognos med 
1,3 mnkr och samhällsbyggnadssektorn med 0,1 mnkr. Försämrade prognoser 
redovisar sociala sektorn med 0,3 mnkr, tillväxt- och utvecklingssektorn med 0,4 
mnkr. Politisk verksamhet, överförmyndarnämnden redovisar förbättrad prognos 
med 0,1 mnkr. Revisionen och kommunledningskontoret redovisar oförändrade 
prognoser. Prognosen förutsätter kostnadstäckning för merkostnader i 
verksamheterna på grund av pandemin.  

Sektorerna har till och med september förbrukat 914,4 mnkr (86,3 procent) av 
budgetanslaget på 1 062,7 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 31,8 mnkr. Jämfört med prognosen i augusti är det 0,8 
mnkr bättre.   

Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr mot budget i 
helårsprognosen. 

Revisionen ingen avvikelse mot budget i helårsprognosen. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.  

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 2,7 mnkr 
främst beroende på lägre telefonikostnader i samband med nytt avtal, lägre 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

personalkostnader på grund av vakanser och tidigareläggning av neddragning samt 
högre intäkter i samband med försäljning av tjänster. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en negativ avvikelse med 0,1 mnkr (-0,2 
procent av budgeten). 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 16,2 mnkr (-3,7 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
personalkostnader i grundskolan. Prognosen innehåller också en engångskostnad 
4,6 mnkr för återställande av moduler och förskola till lägenheter. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 17,8 mnkr (-4,0 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom socialt stöd och då främst inom barn- 
och ungdomsplaceringar samt försörjningsstöd. Även äldreomsorgen och stöd 
och service till funktionshindrade prognostiserar ett underskott.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -4,1 mnkr 
(-6,7 procent av budgeten), underskottet är till största del hänförbart till 
vuxenutbildningarna. 

Kostnaderna för pensioner beräknas främst på grund av på grund av längre 
livslängdsantaganden överskrida budget med 2,2 mnkr. 

Anslag hos kommunstyrelsen för oförutsett, integrationsinsatser, 
utvecklingsanslag och projekt försörjningsstöd beräknas lämna ett överskott om 
2,1 mnkr. 

Löneöversynen är inte färdig, prognosen är att utrymmet för outlagt personanslag 
kommer att användas. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 26,5 mnkr. Det är 1,8 mnkr lägre än efter september beroende på att 
prognosen för kompensation för sjuklön aug-sept då låg på gemensamt 
statsbidrag, i oktober har kompensationen betalats ut till sektorerna. 

Skatteintäkterna prognostiseras bli 15,6 mnkr lägre än budget, varav  

 9,8 mnkr är hänfört till nedskriven skatteunderlagsprognos på grund av 
den pågående pandemin,  

 4,5 mnkr är på grund av tidigare nedskrivning av 
skatteunderlagsprognosen (före pandemin)  

 1,3 mnkr är på grund av färre invånare än budgeterat. 
 

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 42,1 mnkr högre än budget, varav 

 3 mnkr är ökat statsbidrag från de under våren i riksdagen beslutade 
välfärdsmiljarderna (2,5 miljarder).  

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder) 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin 
 1,1 mnkr kompensation för minskade skatteintäkter pga 

periodiseringsfond 
 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 18/5 

 
 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande 
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 

kostnadsutjämningssystem) 
 1 mnkr bättre utfall i LSS-utjämning och fastighetsavgift 
 -3,6 mnkr i sämre utfall i inkomstutjämning och regleringspost  

 

Investeringar 

57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 är återstående anslag från 
2019. Till och med oktober har 13,7 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 33,8 mnkr, vilket är 23,6 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 

Prognosen efter oktober avviker inte så mycket från prognosen i september. 
Osäkerheter finns när det gäller konsekvenser på grund av pandemin på 
skatteintäkter för året liksom om kommunen får kostnadsersättning för 
merkostnader på grund av pandemin. Det är viktigt att sektorernas 
prognostiserade underskott begränsas.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef  
Beslut Lu 2020-11-17  
Beslut BUB 2020-11-18 
Beslut SocB 2020-11-18 
Beslut SbB 2020-11-18 
Beslut TUB 2020-11-18 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01
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Ks § 290 Direktupphandlingar 2020 kvartal 3 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2020/135 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

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

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

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

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

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

Uppföljning direktupphandlingar kvartal 3 sammanställning samtliga 
sektorer 

 Sexton (16) direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. Nio 
(9) av dessa var konkurrensutsatta och dokumenterade. Tre (3) var enbart 
dokumenterade och fyra (4) saknade dokumentation och var inte 
konkurrensutsatta. För detaljer hänvisas till respektive sektors 
tjänsteskrivelse. 
 

 Tre (3) direktupphandling mellan 100-250 tkr har kontrollerats. Två (2) av 
dessa var konkurrensutsatta och dokumenterade. En (1) var enbart 
dokumenterad. För detaljer hänvisas till respektive sektors tjänsteskrivelse. 
 

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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 Ingen direktupphandling har kontrollerats mellan 250.001 – 615.312:- 

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift saknas helt på totalt fyra (4) 
direktupphandlingar. I något fall borde konkurrensutsättning skett och i 
resterande fall borde dokumentation ha gjorts. 

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

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

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare 
Beslut SocB 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren, sektorsekonom 
Beslut BUB 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Nina Dahl, sektorsekonom 
Direktupphandlingar  BUS 2020 kvartal 3 
Beslut Lu 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Beslut SbB 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Lise Rundén, sektorsekonom 
Beslut TUB 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson, sektorsekonom 
Direktupphandlingar TUS 2020 Q3 sammanställning 
 
 
 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
Socialberedningen 
Barn- och utbildningsberedningen 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Samhällsbyggnadsberedningen

11



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 291 Budgetprognos 2021 - förvaltningen 
Dnr KLK 2020/285 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2021-01-19 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021 

att ge förvaltningen i uppdrag att omgående genomföra åtgärder som inte kräver 
politiska beslut för att uppnå budget i balans 2021  

Ärendebeskrivning  
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt 
IKE(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i §264 2020-11-03, att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021. 

Första budgetuppföljningen för året görs efter februari. Med de indikationer som 
är kända nu görs en tidig, övergripande prognos för bokslut 2021 för sektorerna 
samt skatteintäkter och bidrag:  

 

Äldreomsorgen ska få ett specialdestinerat statsbidrag om 8,2 mnkr men villkoren 
för det är inte kända ännu. Beroende på om bidraget kan användas till befintlig 
verksamhet eller kräver utökning av verksamhet blir det skillnad i prognosen. 

Prognos budgetavvikelse 2021 (mnkr)
Barn- och utbildningssektorn -9,1
Sociala sektorn -7,0 (-13,5)*
Samhällsbyggnadssektorn 0,1
Tillväxt- och utvecklingssektorn -1,6
Kommunledningskontoret 0,2
Resultatfond 2,5
Totalt sektorer -14,9

Skatteintäkter och bidrag 6,6

Totalt -8,3 (-14,8)*
*beroende på villkor för statsbidrag inom äldreomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Prognosen för skatteintäkter och bidrag är högre då det aviserade ökade generella 
statsbidraget inte medräknats fullt ut i budgeten (4 mnkr var medräknat av aviserat 
12 mnkr). Prognosen för skatteintäkter och bidrag är inte lika hög som skillnaden 
mellan aviserat och medräknat statsbidrag utan endast 6,6 mnkr högre än budget. 
Orsaken är att prognosen försämrats på grund av konjunkturen och att 
invånarantal är lägre än budgeterat, preliminärt invånarantal 1/11 2020 var 17 
invånare lägre (17 793 istället för 17 810), vilket medför ca 0,9 mnkr lägre 
skatteintäkter.  

Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 23,1 
mnkr (2,0 procent av skatter och bidrag) om statsbidraget för äldreomsorgen kan 
användas till befintlig verksamhet eller 16,6 mnkr (1,4 procent av skatteintäkter 
och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten. 

För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om 8,3 mnkr 
eller 14,8 mnkr beroende på villkor för det specialdestinerade statsbidraget för 
äldreomsorg.  

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför 
budget 2021.  

De kostnadsökningar som det preliminära budgetunderskottet beror på är i 
huvudsak inte personalkostnader men åtgärder för att nå en budget i balans 
behöver innefatta personalbemanning då största delen av kommunens kostnader 
är personalkostnader.  

Vissa åtgärder kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och för att 
kunna presentera ett sammanhållet beslutsunderlag föreslås att samtliga åtgärder 
presenteras till kommunstyrelsen i januari.   

Åtgärder för att nå en budget i balans och som kan genomföras utan politiska 
beslut ska genomföras. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Beslut SbB 2020-11-18 
Beslut BUB 2020-11-18 
Beslut Lu 2020-11-17 
Beslut SocB 2020-11-18 
Beslut TUB 2020-11-18 
     

Utdrag:  
Kommundirektören 
Sektorerna 
Sektorsekonomer
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01
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Ks § 292 Verksamhetsplan och internbudget 2021 
- förvaltningen 
Dnr KLK 2020/283 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna verksamhetsplaner och internbudget 2021 för förvaltningen. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att godkänna sektorernas övergripande 
verksamhetsplaner (Ks § 37, 2020-03-03) för år 2020. Verksamhetsplanerna ska 
revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt år.  

Eksjö kommuns budgetarbete består av tre olika huvudsteg. I steg 1 har 
kommunfullmäktige fastställt budgetdirektiv inför planperioden 2021-2023 (Kf § 
76, 2020-04-23) för att i juni fattat beslut om förvaltningsram (Kf § 130, 2020-06-
16). I steg 2 har kommunfullmäktige beslutat om sektorsramar för respektive 
sektor i Eksjö kommun (Kf §186, 2020-10-22). I steg 3, internbudgetprocessen, 
gör respektive sektor en internbudget för 2021.  

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

 Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

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

 Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
 Internbudget 

 Styrning och ledning 
Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett 
om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Styrmodellen utgår från kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun. Visionen är 
den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande 
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.   

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas. 

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner där respektive 
verksamhet anger vad de kan bidra med för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. Valda indikatorer i kommunprogrammet kan 
belysa måluppfyllelsen på flera effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det 
också framgå definierat grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget 
ska göras. Sektorernas verksamhetsplaner ska beslutas tillsammans med 
internbudgeten.  

Uppföljning av effektmålen görs årligen, av kommunstyrelsen, som en samlad 
bedömning och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av 
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av 
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har.  

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 
 
Internbudget 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 (Kf §186) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §224, 2020-09-29) framgår. 
 
Att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att del av tidigare neddragning på kansliet återtas  
att resurser för köp av juristtjänst från Jönköpings kommun tillförs  
att resurser för beslutsstöd till hela förvaltningen tillförs  
att resurser för chefs- och ledarskapsprogram tillförs  
att resurser för telefonin minskas på grund av nytt avtal 
 
Att till Samhällsbyggnadssektorn ram uttala: 
att tidigare beslutad neddragning av kompetensutveckling 2022 inte genomförs  
att resurser för nytt kartsystem tillförs genom effektivisering av mark och 
exploatering under 2021 
att utifrån skogsvårdsplanen, göra större uttag från skogen att utökade resurser för 
underhåll av byggnader inte tillförs att med utökad tjänst öka 
kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd,  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att ingen indexökning av bidrag för enskilda vägar utgår 2022–2023 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen att utökade resurser 
tillförs för gator och vägar under planperioden, 
att resurser utökas för parkens driftverksamhet under planperioden att 
personaleffektivisering ska ske inom övergripande planering från och med 2023. 

Att till Tillväxt- och utvecklingssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade hyresökningar 
att arbetat i sektorns verksamhet som effektiviseras från 2022 för att frigöra 
resurser för delfinansiering av en kulturscen 
att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag 
att resurser anpassad efter hyresintäkter för ungdomsverksamheten 
att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning och 
förskollärarutbildning 
att effektivisering av SFI-undervisning ska ske 
att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus i12 är tillförda 

Att till Sociala sektorn ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs från 
2021 
att resurser för utbildning i demensvård tillförs 
att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare 
att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet 
att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd 
att resurser tillförs för minskade integrationsmedel 
att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt ytterligare 2 
ungdomslotsar under 2021–2022 
att effektivisering av fastighetskostnader ska ske 
 
att till Barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar  
att delar av personalminskningar beslutade i förra budgetprocessen återförs att 
resurser tillförs för doktorandtjänst  
att förskola på oregelbunden tid inte erbjuds vecka 28-31 eller vid storhelger, dock 
ska förskolan på oregelbunden tid vara öppen varannan helg utifrån nuvarande 
system 
att resurser tillförs för ökade miljökrav vid skolskjutsupphandlingen  
att resurser tillförs för IT-pedagog 2021-2022  
att resurser tillförs för lägre intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) 
samtidigt som ambitionen ökas för att göra gymnasieskolan attraktiv  
att minska kostnaderna inom måltidsverksamheten genom minskat matsvinn att 
utöka resurser för läromedel/undervisningsmedel utifrån ökad digitalisering att 
effektivisera måltidsverksamheten på gymnasiet  
att minska tjänst som hörselpedagog 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Verksamhetsplan Kommunledningskontoret 2021 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-11-18 
Verksamhetsplan TUS 
Internbudgetdokument  Tillväxt- och utvecklingssektorn 2021 
Internbudgetens förändring mellan 2020-2021  Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Investeringsbudget 2021  Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-11-18 
Verksamhetsplan 2021 Samhällsbyggnadssektorn 
Internbudgetdokument Sbs 2021 
Internbudgetdokument 2021 tabell Sbs 
Internbudget 2021 förändring per verksamhet 
Socialberedningens beslut 2020-11-18 
Verksamhetsplan sociala sektorn 2021 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-11-18 
Internbudget 2021 
Internbudgetdokument 2021  
Verksamhetsplan grundskolan 2020-2021 
Verksamhetsplan förskola 2020-2021 
Verksamhetsplan elevhälsa 2020-2021 
Verksamhetsplan gymnasiet 2020-2021 
 
      

Utdrag:  
Sektorerna
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 293 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport,  

att Vux i12 och Campus i12 verkställer identifierade utvecklingsområden,  

att komplettera genomlysning del 1 med inköp (upphandling) och återredovisa till 
kommunstyrelsen 2021-01-19, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag till kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-19 
redovisa en handlingsplan för att få verksamheten Campus i12 i balans. 

Ärendebeskrivning  
Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet presenteras i två separata 
rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  Steg 1 är genomlysning med 
fokus på ekonomi. Inköp (upphandling) finns inte med i presenterad rapport utan 
kommer kompletteras med till kommunstyrelsen 2021-01-19. Steg 2 kommer 
redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2021. Fokus är på ett 
framåtsyftande perspektiv med förslag på åtgärder. Slutrapporten har fokus på 
kvalité, jämförelse med andra kommuner och en sammanfattande slutsats.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-12- 01 redovisa en genomlysning gällande ekonomi- och 
upphandling utav Campus i12 och Vux i12.  

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

Informationsinhämtningen till rapporten steg 1 består av budget- och utfallsanalys 
i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och avvikelseanalys, såväl innevarande år 
som historiska data. Enskilda intervjuer av chefer och medarbetare har skett. Det 
har inhämtats information från controller och HR-konsult. 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Rapport Vux i12 
Vux i12 har haft positiva avvikelser jämfört mot budget 2015–2018 och negativa 
avvikelser 2019-2020. Avvikelserna har varierat mellan plus 5,7 mnkr till minus 4,7 
mnkr.   
  
Politiska prioriteringar i kommunens budgetprocess har gjorts i budgeten och vid 
jämförelse av budgetnivån år 2021 med 2015 har det tillförts medel motsvarande 
2,0 mnkr och beslutats om besparingar på 3,9 mnkr.   
  
Vux i12 är till stor del finansierat med externa medel, framförallt statsbidrag 
för yrkesvux och intäkter ifrån Migrationsverket. Mellan åren 2015–2020 har de 
externa intäkterna finansierat mellan 32-56 procent av Vux i12s budget.   
  
Det har bokförts kostnader till Vux i12 som specifikt inte hör till Vux i12s 
verksamhet, dels omfördelningar mellan Vux i12 och Campus i12 och dels har 
Vux i12 belastats med andra övergripande kostnader inom Tillväxt- och 
utvecklingssektorn.     
  
Identifierade utvecklingsområden för Vux i12 är  

 Fortsätta utvecklingsarbetet i Tillväxt- och utvecklingssektorn om att 
skapa kunskap om varandras verksamheter, möjliggöra samarbete mellan 
enheterna för att få till helheten inom sektorn.  
 Tydliggöra, strukturera och involvera olika yrkesprofessioner i såväl 
budgetprocessen som budgetuppföljningen. Ha forum för att följa upp 
och analysera såväl ekonomi-, kvalitets-, medarbetar- och utvecklingsfrågor 
kan lyftas.  
 Renodla ekonomisk uppföljning för Campus i12 och Vux i12. Intäkter 
och kostnader ska bokföras på rätt ställe oavsett vem som har budget.   
 Intäkterna ifrån Migrationsverket har minskat och prognostiseras att 
minska ytterligare kommande år. Det är viktigt med ett aktivt arbete för att 
kunna anpassa verksamheten till de förändrade förutsättningarna.   

 
Rapport Campus i12 
Campus i12 hade en budget i balans år 2015. 2016–2020 har det varit negativa 
avvikelser jämfört mot budget. Avvikelserna har varierat mellan 0 mnkr till 
minus 2,4 mnkr och där det prognostiserade utfallet 2020 är minus 3,6 mnkr.   
  
Politiska prioriteringar i kommunens budgetprocess har gjorts i budgeten och vid 
jämförelse av budgetnivån år 2021 med 2015 har det tillförts medel motsvarande 
2,7 mnkr och beslutats om besparingar på 3,7 mnkr.   
  
Campus i12 är till stor del finansierat med externa medel, 
framförallt platsersättningar för de studenter som studerar på Campus i12. Mellan 
åren 2015–2020 har de externa intäkterna finansierat mellan 62–76 procent 
av Campus i12s budget.   
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Utbildningarna, exklusive lokaler och kostnader för gemensamma funktioner, har 
haft positiva avvikelser jämfört mot budget 2015–2016. År 2017–2019 har det 
varit negativa avvikelser jämfört mot budget och 2020 prognostiseras det vara en 
negativ avvikelse. Det är framförallt negativa avvikelser kopplat till kostnaderna 
och inte till intäkterna vid jämförelse mot budget.   
  
Det är ansökt om sex utbildningar med eventuell start höstterminen 2021. Besked 
om utbildningarna beviljas kommer i januari 2021. Beräkningar tyder på att 
Campus i12 kommer ha en negativ avvikelse mot budget för åren 2021–
2023 inkluderat dessa nya utbildningar.   
  
Identifierade utvecklingsområden för Campus i12 är  

 Fortsätta utvecklingsarbetet i Tillväxt- och utvecklingssektorn om att 
skapa kunskap om varandras verksamheter, möjliggöra samarbete mellan 
enheterna för att få till helheten inom sektorn.  
 Tydliggöra, strukturera och involvera olika yrkesprofessioner i såväl 
budgetprocessen som budgetuppföljningen. Ha forum för att följa upp och 
analysera såväl ekonomi-, kvalitets-, medarbetar- och utvecklingsfrågor kan 
lyftas.  
 Renodla ekonomisk uppföljning för Campus i12 och Vux i12. Intäkter 
och kostnader ska bokföras på rätt ställe oavsett vem som har budget.   
 I ansökningsprocessen av nya utbildningar behöver mer detaljerad budget 
göras där även sektorsekonom är delaktig. Det behöver finnas en plan B för 
om Campus i12 inte får sökta utbildningar.   
 Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att inte behöva 
använda lika mycket konsulttid för att arbeta fram ansökningarna.   
 Ett generellt förbättringsområde som gäller hela förvaltningen är att 
hyreskontrakt behöver läggas in i kommunens avtalsdatabas för att säkerställa 
att hyreskontrakt sägs upp i tid, att chefer och verksamheterna kan komma åt 
aktuella hyreskontrakt med mera.  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef och  
Catharina Tingvall, kanslichef 
Genomlysning Vux i12 del 1 
Genomlysning Campus i12 del 1 
      

Utdrag:  
Kommunledningskontoret
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Ks § 294 Höglandets Samordningsförbund 
verksamhetsplan 2021, budget 2021-2023 - 
samråd 
Dnr KLK 2020/253 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna synpunkterna på verksamhetsplanen.  

Ärendebeskrivning  
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som 
utförs av huvudmännen som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller 
förbättra, förmågan att arbeta. I samordningsförbundets uppdrag finns både 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Samordningsförbundets 
huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18–
64 år som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från minst 2 parter 
och som uppbär eller riskerar att få offentlig försörjning. Samordningsförbundets 
parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Ett övergripande mål för 
höglandets Samordningsförbund är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad 
rehabilitering till kvinnor och män i förbundets verksamheter.  

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter med 
personliga ersättare. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som arbetar 75 
procent. Tjänster för ekonomi och personaladministration köps från Region 
Jönköpings län.  

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade 
ekonomiska medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att 
det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som 
har tagits av finansiering av verksamheten.  

Förvaltningens synpunkter på verksamhetsplanen 2021, samt budget 2021–
2023  

Utbildningar för coacher i länet genomförs efter behov. I delar av kostnaden 
framkommer att det ska betalas av respektive deltagares arbetsgivare. Hur ser 
utbildningsbehovet ut för coacherna 2021–2023, och vilka ungefärliga kostnader 
innebär det för Eksjö kommun? 

Intentionen med IT-spåret är positivt. Men innan nästa steg i processen tas 
behöver samordningsförbundet utreda mer varför har det blivit en minskning av 
förfrågningar om studiebesök? Vad är orsaken till att arbetet med att hitta 
praktikplatser har försvårats?  
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Eksjö kommun föreslår också att invänta skrivelsen om de studerandes 
försörjning som har lämnats till social-, arbetsmarknads – och 
utbildningsdepartementet.  

Beslutsunderlag  
Beslut Lu 2020-11-17  
Beslut SocB 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef 
Höglandets Samordningsförbund - verksamhetsplan 2021, budget 2021-2023 
      

Utdrag:  
Höglandets Samordningsförbund 
Socialberedningen
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Ks § 295 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2020 
med granskningsrapport 
Dnr KLK 2020/256 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att delårsrapporten anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Delårsrapporten är den andra rapporten för 2020 och omfattar perioden  
1/1–31/8 2020 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns gällande 
Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna budgeten för 
2020. 

Årets budgeterade resultat är 1 108tkr vilket motsvarar 1 procent av förbundets 
omsättning under året. Utfallet för perioden är 6 246tkr och det prognostiserade 
resultatet för 2020 är 4 004 tkr, vilket är 2 896kr bättre än det budgeterade 
resultatet.  

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 186 procent för perioden. 
100 procent eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut 
finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker 
förbundets finansiella ställning. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Flertalet av 
indikatorerna är inte rapporterade vid delåret. 9 av de 11 indikatorerna förväntas 
nås på helåret. De två finansiella målen är båda uppfyllda och prognostiseras nås 
även på helåret.  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17  
Granskning av delårsrapport 2020 – Höglandsförbundet 
Revisionsskrivelse Granskning av delårsrapport 2020 
Delårsrapport 2020 Höglandsförbundet  
Direktionens beslut 2020-10-29 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet
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Ks § 296 Reglemente för Eksjö kommunrevision - 
revidering 
Dnr KLK 2020/272 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglementet för Eksjö kommunrevision.  

Ärendebeskrivning  
På kommunfullmäktiges sammanträde 201022 § 191 ”Samverkan kring 
revisionskontor” beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att bilda 
ett gemensamt revisionskontor tillsammans med Aneby kommun, Ydre kommun 
och Höglandsförbundet, att ge förvaltningen i uppdrag att skriva om revisionens 
reglemente så att revisionen kan anställa. 

Ett stycke § 17 är tillagt i reglementet samt ett par mindre justeringar från tidigare 
felaktigheter. Reviderade reglementet har varit på remiss hos kommunrevisionen, 
deras synpunkter har tagits med i förslaget. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Reglemente för Eksjö kommunrevision 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 297 Kommunstyrelsens delegationsordning - 
revidering 
Dnr KLK 2015/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta delegationsordningen för kommunstyrelsen, samt 

att inför nästa mandatperiod arbeta om delegationsordningen. 

Christer Ljung (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras utifrån två förändringar. 
Den ena förändringen är den anpassade organisationen som kommunfullmäktige 
beslutade om § 472, 2019-12-12 och när kommunstyrelsen beslutade om 
beredningar § 366, 2019-12-10. 

Den andra delen handlar om att en del titlar har tagits bort och en del har ändrats.  

Alla ändringar är gulmarkerade alternativt överstruket i underlaget. 

Efter ledningsutskottets sammanträde 20-11-17 har det gjorts ändringar i 
delegationsordningen:  

 Hänvisningarna till kommunallagen har uppdaterats utifrån ”nya” 
kommunallagen och några stycken har strukits i det avsnittet och något 
annat har lagts till. Ett beslut har lagts till gällande att alla beslut som tagits 
utifrån delegationsordningen ska anmälas. 

 Förskolechef, grundskolechef och gymnasiechef har lagts till och/eller 
flyttats från enhetschef till avdelningschef. 

 Redaktionella förändringar gällande titlar i delegerade beslut. 
 En att sats har lagts till om att göra om delegationsordningen inför nästa 

mandat period.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Christer Ljung (L) att ärendet ska 
återremitteras för att arbeta om delegationsordningen. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) återremissyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutar att avslå återremissyrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
     

26



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 298 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr KLK 2019/259 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

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

Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till 
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal. 

Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från 
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en 
gång per kvartal.  

För innevarande period rapporteras åtta beslut inom äldreomsorgen och två inom 
omsorgen, som ej verkställda. Tiden som förflutit för gynnande beslut som inte är 
verkställda är mellan 3,5–8 månader. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare 
      
Utdrag:  

Socialt ansvarig socionom 
Socialchefen 
Kommunfullmäktige
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 299 Utdelning kontraktprostens Nils Johan 
Sjöstedts gåvobrev 2020 
Dnr KLK 2020/299 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att till direktionens sammanträde 2020-12-15 komplettera underlaget med antal 
personer som föreslås få utdelning, samt kapitalet som blir kvar i fonden efter 
utdelning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare Direktionen för Sjöstedska fonden besluta 
 
att godkänna förslag på utdelning av medel från kontraktsprostens Nils Johan 
Sjöstedts gåvobrev. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 11 785 kronor att fördela. Eksjö 
kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 
Enligt fondens gåvobrev som är från 1855 skall medel fördelas till bland annat 
som julgåva åt fattiga, ålderstigna och välkända personer i staden. 
 

Yrkande  
 
Under kommunstyrelsen sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att till 
direktionens sammanträde 2020-12-15 komplettera underlaget med antal personer 
som föreslås få utdelning, samt kapitalet som blir kvar i fonden efter utdelning. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) yrkande. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare 
      

Utdrag:  
Direktionen för Sjöstedska fonden
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 300 Ansökan ur integrationspotten - Eksjö 
Badmintonförening 2020-2021 
Dnr KLK 2020/251 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja Eksjö badmintonförening 4800 kr med medel från kommunstyrelsens 
integrationspott, samt 

att Eksjö badmintonförening återredovisar till kommunstyrelsen hur beviljade 
medel har använts, och hur det bidragit till integrationen. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö badmintonförening har 2020-10-28 inkommit med ansökan om 4800 kr 
från kommunstyrelsens integrationspott. 

Eksjö badmintonförening har tidigare fått medel från integrationspotten. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 (§45) att bevilja 3600 kr till Eksjö 
badmintonförening.   

Ansökan avser medlemsavgift för fyra ungdomar för medlemsår 2020. 
Ungdomarna är i åldern 12-15 år med ursprung i Syrien. Ungdomarna har inte 
betalt medlemsavgiften och med kännedom om deras bakgrund är det sannolikt 
att deras föräldrars ekonomi inte möjliggör ett medlemskap i Eksjö 
Badmintonförening.  

Alla fyra är nybörjare och två av ungdomarna har varit med och tävlat på 
nybörjartävlingar. Eksjö badmintonförening ansöker om medel ur 
integrationspotten för att täcka tre personers medlemsavgifter. 

Medlemsavgifter Eksjö badmintonförening  

Nybörjare 700 kr/år (2 personer) 

Nybörjare som tävlar 1700 kr/år. (2 personer) 

Summan som ansökan avser är 4800 kr för att täcka deras medlemsavgifter. 

I riktlinjerna för ansökan från kommunstyrelsen integrationspott framgår att 
potten i första hand vänder sig till ideella organisationer och föreningar som vill 
underlätta för nyanlända och asylsökande att integreras i vår kommun. Eksjö 
badmintonförening passar väl in på målgruppen och ansökan följer upprättande 
riktlinjer för integrationspotten.  
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Ulf Björlingson (M) att i andra  
att: satsen lägga till ”och hur det bidragit till integrationen”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Ulf Björlingsons (M) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef 
Ansökan ur integrationspotten 2020-2021 
Eksjö Badmintonförening stadgar  
      

Utdrag:  
Eksjö Badmintonförening 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 301 Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun 
Dnr KLK 2020/277 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun. 

Ulf Björlingson (M), Markus Kyllenbeck (M), Annelie Sjöberg (M), 
Christer Ljung (L), Bo Ljung (KD) och Elisabeth Werner (SD) deltar inte i 
beslutet 

Ärendebeskrivning  
På kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-16 § 137 beslutades att hissa 
regnbågsflaggan. En motion från bifölls vilket innebär att regnbågsflaggan ska 
hissas i en vecka om året, det ska göras i samband med kärleksveckan i Eksjö 
kommun. Om kärleksveckan inte genomförs ska det flaggas vid annat 
regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, och solidaritet med, HBTQ-
rörelsen. Det gavs också uppdrag till kommunstyrelsen att revidera riktlinjerna för 
flaggning.  
 
I revidering utav riktlinjer för flaggning har följande stycke lagts till.  
 
”Flaggning med regnbågsflaggan ska ske på kommunens officiella flaggstänger i 
samband med Kärleksveckan som anordnas i Eksjö, alternativt om Kärleksveckan 
inte arrangeras ett år, ett annat regionalt/nationellt evenemang som visar stöd för, 
och solidaritet med, HBTQ-rörelsen”.  
 
Till allmänna flaggdagar (förordning 1982:270) har Veterandagen den 29 maj som 
uppmärksammar veteranernas tidigare insatser lagts till. Veterandagen låg tidigare 
under lokalt beslutade flaggdagar. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Riktlinjer för flaggning i Eksjö kommun - revidering 
 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen

32
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 302 Bolagsordning MA Industrifastigheter 
AB 
Dnr KLK 2020/270 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisad bolagsordning. 

Ärendebeskrivning  
MA Industrifastigheter AB föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
revidering av bolagsordning, så att räkenskapsåret följer kalenderår och 
sammanfaller med övriga bolags kalenderår i kommunkoncernen.  

Beslutsunderlag  
MA Industrifastigheter AB:s beslut 2020-10-27 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 303 Transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2022-2033 alternativt 2022-2037 – 
inriktningsunderlag – remiss 
Dnr KLK 2020/294 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna inspel till Region Jönköpings län inför remissyttrande över rubricerat 
ärende. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län har fått ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-
planering för perioden 2022-2033 alternativt 2022-2037” på remiss och önskar att 
involvera länets kommuner i framtagandet av ett remissyttrande. Inom Region 
Jönköpings län är ambitionen med remisshanteringen att avge ett 
regiongemensamt yttrande där synpunkter från länets kommuner har inhämtats 
och sammanvägts till ett yttrande som kan representera hela Jönköpings län. 
Region Jönköpings län önskar att länets kommuner lämnar synpunkter och inspel 
på inriktningsunderlaget. 

Eksjö kommun lämnar följande inspel till Region Jönköpings läns remissyttrande 
till Trafikverket. Inspelen är av övergripande karaktär och berör inga specifika 
åtgärder eller objekt i detta skede.  

Inledningsvis har Region Jönköpings län en viktig roll att bevaka 
transportinfrastrukturfrågorna i vårt län och det är positivt att Regionen ger 
utrymme för kommunerna att komma med inspel redan i detta tidiga skede. 
Transportsektorn är stor och berikar vårt län med mängder av arbetstillfällen och 
tjänster. Transportsektorn har samtidigt stora utmaningar framöver och ett stort 
behov av hållbar successiv omställning.   

Eksjö kommun har liksom huvuddelen av länet en struktur med många mindre 
orter utspridda över relativt stora geografier vilket kräver ett stabilt och tillförlitligt 
stomnät av tillförlitliga buss- och tåglinjer. Alla områden har dock inte tillgång till 
kollektivtrafik eller alternativa färdmedel än bilen vilket ställer stor tilltro till en 
relativ snabb omställning av fordonsflottan. Omställningen försvåras dock av 
liknande utmaningar som finns för en utökad kollektivtrafik det vill säga 
tillräckligt underlag och avsättning för de insatser som genomförs. I underlaget 
beskrivs mycket om vilka möjligheter som exempelvis elektrifieringen har och 
vilka enorma behov som behövs för att åstadkomma en omfattande elektrifiering 
av transportinfrastrukturen. Det är lätt att få uppfattningen att hela omställning 
står och faller med det allmännas det vill säga kommunernas möjlighet att bidra till 
infrastrukturen. I detta avseende föreslås ett förtydligande för hur finansieringen 
förväntas ske.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Liknande frågeställningar finns för området alternativa färdmedel. Cykelvägar som 
knyter ihop olika orter som möjliggörare för en ökad hållbar pendling med cykel 
lyft i underlagets olika delar. Eksjö kommun upplever idag en otydlighet för hur 
Trafikverket arbetar med denna fråga. I vissa fall exempelvis väg 40 Eksjö-Nässjö 
bygger Trafikverket en fantastisk gång- och cykelinfrastruktur som även staten 
kommer att underhålla medan i de fall Regionen blivit tilldelade medel kan dessa 
endast nyttjas för investering. Även här lämnas alltså en hållbar utveckling i 
händerna på kommunernas välvilja och ekonomi. Följden kan givetvis bli positiv 
med utbyggnad av långa fina gång- och cykelvägar mellan kommunernas orter till 
en relativ låg investeringskostnad men det är i det läget lätt att dra på sig höga 
drift- och underhållskostnader för den långsiktiga hanteringen. 

Att vidmakthålla och vårda den befintliga anläggningen får stor vikt i underlaget 
vilket i flera avseende borde vara en självklart. Frågeställningarna känns dock igen 
från den kommunala drift och underhållsplaneringen som tenderar att bli allt mer 
kostsam och svår att överblicka. Ingången att vårda befintlig anläggning är klok 
men det får inte innebära att infrastrukturens funktion anpassas för att 
anläggningen ska hålla utan åtgärder. På flera platser i landet inklusive i Eksjö 
kommun och flera grannkommuner genomförs nu hastighetssänkningar till följd 
av att befintlig anläggning inte håller måttet. Vidmakthållande i detta avseende 
innebär en försämrad funktion och attraktivitet i väginfrastrukturen vilket 
påverkar både samhällens och näringslivets konkurrenskraft. Eksjö kommun anser 
därför att Region Jönköpings län ska trycka på vikten av att väg- och 
järnvägsinfrastrukturens funktion ska vidmakthållas och att nödvändiga 
anpassningar görs så att trafiksäkerhetsmål kan uppnås utan att inskränkningar 
och försämringar i befintligt vägnät blir resultatet. Konkret berörs väg 40 och väg 
32 i Eksjö kommun som kan antas ha påverkan för såväl kommunala som 
regionala och nationella transportsamband.  

Slutligen vill Eksjö kommun uppmärksamma Regionen på vikten av att påtala 
framdriften av redan beslutade objekt i transportplanen. Försenade processer och 
fördyrade projekt leder till att Regionen succesivt halkar efter andra regioner där 
Trafikverket har en högre förmåga att omsätta planer till verklighet och därmed ta 
del av avsatt medel. För Eksjö kommun innebär förseningar en otydlig och osäker 
hantering av den långsiktiga fysiska och ekonomiska planeringen, en osäkerhet för 
berörd allmänhet och förseningar av åtgärdernas positiva effekter på miljö, 
potentiell befolknings- och näringslivsutveckling.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Rapport Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 
2022-2033 alternativt 2022-2037 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 304 Verksamhetsområde VA Försjön - svar 
på skrivelse 
Dnr KLK 2020/275 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna upprättad tjänsteskrivelse som svar på hemställan, samt 
 
att till VA-huvudmannen (Eksjö Energi AB) överlämna beslut om att påbörja 
framtagande av förslag till verksamhetsområde för vatten- och avlopp till Sjövik 
och Klinten 

Ärendebeskrivning  
Den 2 juli, 2020 mottog kommunstyrelsen ”Hemställan och yrkande om bildande 
om verksamhetsområde för Sjövik”. I hemställan yrkar samtliga fastighetsägare inom 
Sjöviksområdet att Sjövik med omedelbar verkan utpekas som verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Detta innebär följande förslag: 
• Ansvariga för vatten och avlopp och därtill experter inom vatten och avlopp inom Eksjö 
kommun, d.v.s. Eksjö Energi AB, övertar sjöledningen. 
• Enkom en aktör ansvarar därmed för både de nya vattenledningarna för dricksvatten och 
råvatten samt befintliga vatten och avloppsledningarna i Försjön. 
• Samtliga fastighetsägare som redan är ’påkopplade’ och har betalat en viss summa för tidigare 
åtaganden, åtar sig att betala ny påkopplingsavgift enligt ny överenskommelse. 
 
Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Eksjö Energi 
AB har därefter diskuterat hemställan och Eksjö Energi AB har beskrivit att 
området har förutsättningar för att ingå i kommunalt verksamhetsområde för 
vatten- och avlopp. 
 
Eksjö kommun har genom Eksjö Energi AB i rollen som VA-huvudman ansvarar 
för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. I takt med att kommunen 
växer och såväl kapacitetsmässiga som miljömässiga aspekter förändras behöver 
även verksamhetsområdet för vatten och avlopp expandera. Verksamhetsområdet 
är det administrativa geografiska område inom vilket VA-huvudmannen har 
skyldighet och rättighet att agera och även ta ut avgift för anläggande och drift 
enligt antagen taxa.  

Sjöviksområdet vid Försjön norr om Hult har under de senaste åren utvecklats på 
ett positivt sätt med byggnation av bostäder. Fastighetsägarna har medverkat till 
att nya attraktiva tomter kunnat bildas och bebyggas. Möjligheten till nya tomter i 
området har till stor del varit möjliga då Eksjö kommun pekat ut området i 
översiktsplanen som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).  
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Vatten- och avloppssituationen har lösts genom påkopplingar till den sjöledning 
som finns i Försjön som går till Eksjö kommuns fastighet Ägersgöl 2:1 (Klinten) 
norr om Sjöviksområdet. Lösningen har tekniskt och miljömässigt varit 
fördelaktig dock har hanteringen nackdelar då den inte tar höjd för det långsiktiga 
perspektivet och vad som händer och vem som är ansvarig för vad om något med 
anläggningen skulle sluta fungera. Faktorer som start talar för att utvidga 
verksamhetsområdet för vatten- och avlopp till Sjövik. 

Eksjö Energi AB planerar för en ny överföringsledning för dricksvatten från 
Försjön till Eksjö i syfte att långsiktigt trygga vattenförsörjningen. 
Ledningssträckningen är till stor del tänkt att gå i anslutning till befintlig 
sjöledning. Genom att utöka verksamhetsområdet och överta drift och underhåll 
av sjöledningen skapas förutsättning för en trygg och långsiktig förvaltning av 
system i och runt sjön. 

Förslaget är därmed att besvara yrkandena i hemställan genom att uppmana VA-
huvudmannen (Eksjö Energi AB) att påbörja framtagande av förslag till 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp till Sjövik och Klinten. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Hemställan 2020-07-04 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Eksjö Energi AB
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Ks § 305 Försäljning, del av Muffen 2 till 
Hagelsrums biogas 
Dnr KLK 2020/236 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för del av Muffen 2. 

Ärendebeskrivning  
Hagelsrums biogas AB har för avsikt att etablera en tankstation för biogas i Eksjö. 
Enligt avsiktsförklaring mellan parterna ska en lämplig lokalisering för att uppföra 
tankstationen föreslås. Föreslaget område för försäljning till bolaget avser del av 
Muffen 2 vid Pumpgatan i Abborravik. I direkt anslutning till området finns 
befintlig självtvättanläggning, snabbmatsrestaurang, drivmedelsstationer och 
däckverkstad.   

Aktuell lokalisering har efter diskussioner mellan parterna konstaterats vara 
lämplig för aktuell etablering. Förslag om köpekontrakt, se bilaga, har därefter 
förhandlats fram mellan parterna och avser ett förvärv om ca 4 150 m2 från 
fastigheten Muffen 2.  

Eksjö kommun för just nu diskussioner om en annan nyetablering på återstoden 
av Muffen 2 som troligen kommer föreslås få erbjudande att förvärva återstoden 
av fastigheten i direkt anslutning till aktuellt område för tankstationen. Det 
ärendet kommer dock hanteras senare i separat ärende. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt Muffen 2 Hagelrums biogas 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Hagelsrums biogas
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Ks § 306 Försäljning Bykvarn 1:1, Västra 
Nannylund 
Dnr KLK 2020/155 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun och exploatören Propulus Market II AB ingick 2020-09-17 
markanvisningsavtal, godkänt av kommunstyrelsen 2020-06-02 § 170 för aktuellt 
område som är beläget väster om Mosstegsgatan mellan polishuset i Nannylund 
och riksväg 32.   

Exploatören avser etablera ett handelscentrum i området som är planlagt för 
detaljhandel, verksamheter och kontor enligt detaljplan som fastställdes 2018,  
dpl 202.  

För att exploateringen ska fortlöpa föreslås att köpekontrakt ingås. 
Köpekontraktet innehåller ett antal villkor i enlighet med det ursprungliga 
markanvisningsavtalet för att säkerställa att exploateringen genomförs enligt 
intentionerna i markanvisningsavtalet och syftet som är fastslaget i befintlig 
detaljplan.  

Exploateringen avser en etappvis etablering av handelslokaler inom området. 
Etapp 1 med två butiker med inriktning mot handel i form av byggvaror och 
lågpris. Etapp 2 med dagligvaruhandel.  

Köpets fullbordan, tillträde, är även villkorat med att byggnation påbörjas inom 
ett år från att köpekontraktet ingås. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Bykvarn 1:1 Bykvarn 1:9 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn 
Hagelsrums biogas 
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Ks § 307 Prolongering av handlingsprogram 
enligt lagen om skydd mot olyckor 
Dnr KLK 2020/240 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2015–2018 
med tillhörande delprogram operativa insatser reviderat 2018 prolongeras tom 
2022. 

Ärendebeskrivning  
Enligt LSO ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram som beskriver hur 
kommunen avser att arbeta med olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. 
Vidare föreskrivs att handlingsprogrammet ska revideras och fastställas av 
kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. 

Brukligt är att revidering och beslut sker under första året av mandatperioden så 
att den nya fullmäktigeförsamlingen kan fastställa programmet.  

Upprättat handlingsprogram består av två delar, en allmän del som beskriver 
målen för kommunens säkerhetsarbete och en operativ del som beskriver 
kommunens operativa räddningsorganisation och dess förmåga. 

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

Riskanalysen aktualitetsprövades 2018 i samband med att det operativa 
delprogrammet reviderades då utryckningsstyrkan i Eksjö minskades, (KF 2018-
12-11 §80.) 
 
Arbetet med att revidera handlingsprogrammet startades under hösten 2019 men 
kom att försenas på grund av personalvakanser inom räddningstjänsten. När dessa 
sedan var åtgärdade, prioriterades andra arbetsuppgifter än arbetet med 
handlingsprogrammet på grund utav rådande pandemi, covid-19.  
 
Samtidigt har regeringen under våren 2020 lagt fram en proposition om 
revideringar av lagen om skydd mot olyckor som bland annat innebär att man 
flyttar tillsynsansvaret över den kommunala räddningstjänsten från länsstyrelsen 
till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.  
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I anledning av detta har MSB nu under hösten startat upp ett arbete med att ta 
fram nya föreskrifter för hur handlingsprogrammen ska vara utformade och vilket 
innehåll dessa ska ha. Föreskriften förväntas vara färdig och i kraft till nästa 
mandatperiod. 

Muntligt samråd har därför skett med nuvarande tillsynsmyndighet, 
beredskapsenheten på Länsstyrelsen, huruvida en prolongering av tidigare 
handlingsprogram möjligt. 

Länsstyrelsens besked är att under rådande omständigheter är en prolongering av 
tidigare handlingsprogram fullt möjlig. 

Länsstyrelsen delar också räddningstjänstens uppfattning om att den riskanalys 
som aktualitetsprövades 2018 i allt väsentligt fortfarande är aktuell. 

Istället för att investera en massa arbete i att uppdatera nuvarande 
handlingsprogram för att sedan kanske tvingas göra om det i grunden inom kort 
föreslås därför en prolongering av det nuvarande programmet t.o.m. 2020. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Operativt program Eksjö rev 2018 fastställt 
Riskanalys fastställt 2016 aktualitetsprövad 2018 
Handlingsprogram 2015 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten

41



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 308 Uppräkning taxor tillsyn och tillstånd 
2021 
Dnr KLK 2020/282 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet anmäls. 

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

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex med avrundning till helt krontal. 
Vid negativt index bibehålls tidigare pris. 
Justering av taxan görs av räddningstjänsten inför varje nytt år och anmäls till 
kommunfullmäktige innan den nya taxan träder i kraft enligt beslut KLK 
2020/282. 

Index för år 2020 är 336,97 varför timtaxan föreslås justeras till 1003 kr /timma. 
(Index för 2019 var 336,04 och taxan 1000 kr/timma)  

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten 
Kommunfullmäktige
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Ks § 309 Uppräkning av taxor för vissa tjänsten 
utförda av räddningstjänsten 2021 
Dnr KLK 2020/284 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för 
vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.  
 
Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för 
oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls 
tidigare pris. 
 
Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft. 
Index för år 2020 är 336,97 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat förslag. 
(Index för 2019 var 336,04)  

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
Taxor för tjänster utförda av räddningstjänsten 2021 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 310 Feriepraktik 2021 
Dnr KLK 2020/295 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att höja feriepraktiklönen till 60 kr per timme för år 2021,  
 
att kommunen även fortsättningsvis ska erbjuda feriepraktikplats till alla 
sökanden, samt 
 
att om ansökningarna är fler än tillgången på grund av ekonomiska ramar till 
praktikplatserna när grundvillkoren uppfyllts, ska detta anmälas till 
kommunstyrelsen för omprövning av budgeterade resurser. 
 

Ärendebeskrivning  
Feriepraktiken är en handledd praktik, utöver ordinarie verksamhet, i kommunala 
verksamheter där ungdomen får en första inblick i arbetslivet. Den ger även en 
möjlighet för kommunens arbetsplatser att intressera ungdomen för framtida val 
av utbildning och anställning inom kommunen. 

Inför feriepraktik 2021 har HR-avdelningen sammanställt feriepraktiklönerna hos 
övriga kommuner i länet. I jämförelse ligger Eksjö kommun bland de lägsta, men 
samtidigt är vi en av fåtal kommuner som erbjuder feriepraktikplats till samtliga 
sökande. HR-avdelningens förslag på lönesättning inför 2021 är att vi höjer 
timlönen från 52,90 till 60 kr/timme för att bättre stämma överens med lönenivån 
i länet. Eksjö kommun hamnar då på medelnivå i länet.  

Inför feriepraktik 2021 har HR-avdelningen sammanställt feriepraktiklönerna hos 
övriga kommuner i länet. I jämförelse ligger Eksjö kommun bland de lägsta, men 
samtidigt är vi en av fåtal kommuner som erbjuder feriepraktikplats till samtliga 
sökande. HR-avdelningens förslag på lönesättning inför 2021 är att vi höjer 
timlönen från 52,90 till 60 kr/timme för att bättre stämma överens med lönenivån 
i länet. Eksjö kommun hamnar då på medelnivå i länet.  
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar  
 
Annelie Hägg (C) att i första att:satsen ändra till ”att höja feriepraktiklönen till 
60 kr per timme för år 2021”, samt att kommunen även fortsättningsvis ska 
erbjuda feriepraktikplats till alla sökanden. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggs- och ändringsyrkanden 
mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse av Jill Ekdahl, enhetschef  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA
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Ks § 311 Ungdomsledarpris 2020 
Dnr KLK 2020/296 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att Eksjö kommuns ungdomsledarpris 2020 tilldelas Crille Atting. 

Ärendebeskrivning  
Sedan 1991 delar Eksjö kommun ut ett ungdomsledarpris. 
Priset ska utgöra en uppmuntran till en välförtjänst ungdomsledare, verksam i det 
ideella föreningslivet i Eksjö kommun. Såväl enskilda som organisationer kan 
föreslå kandidater, men kommunen kan även utse pristagare mot bakgrunden av 
egen kunskap om föreningslivet. 
 
Tillförordnad fritidschef Anne-Marie Pejrud redovisar för kommunstyrelsen 
nominerad kandidat till Eksjö kommuns ungdomsledarpris 2020 med följande 
motivering. 

Genom sitt innerliga engagemang och sin professionella kunskap skapar han:  
 
* Glädje och gemenskap hos ensemblen 
* Respekt för varandra 
* Utveckling hos individen 
* Regi, scenografi och ett ljudrum på hög nivå 
 
Resultatet blir att en amatörförening som Teatertolvan skapar en scenkonst på en 
hög nivå som publiken jämför med de stora scenerna.  

 
      

Utdrag:  
Crille Atting 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 312 Äskande från Metropol om hyresbidrag 
Dnr KLK 2020/297 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bidra Metropols lokalhyra med 88 680 kronor för två kvartal, från oförutsett. 

Ärendebeskrivning  
Biografen Metropol drivs sedan 1983 av en ideell förening och verksamheten 
bygger på engagerade frivilliga. På biografen visas knattefilm, matiné, 
eftermiddagsfilm, livesändningar och Bio kontrast. Biografen är en viktig 
kulturbärare i Eksjö kommun. Föreningen har under en tid haft bristande intäkter 
på grund av rådande pandemi.  

Under 2020 har i princip inga storfilmer, det vill säga filmer som drar mycket 
publik till biograferna, haft premiär. Salongen har inte heller kunna fyllas på grund 
av restriktionen med max 50 besökare och med det avstånd som krävs ryms heller 
inte fler besökare. Biografen är beroende av de intäkter som inkommer under 
oktober till och med mars. Man räknar med betydligt mindre intäkter på grund av 
Corona pandemin, dels på grund av bristande besökssiffror, dels på grund av 
minskat bidrag från Svenska Filminstitutet (som baserar bidraget på 
omsättningen). 

Metropol äskar att få hyresbidrag för fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 
2021, motsvarande totalt 88 680 kronor för att undvika risken att tappa likviditet i 
den omfattning att det riskerar verksamheten.  
 
Yrkande 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Christer Ljung (L) att 
förvaltningen får i uppdrag att kartlägga situationen för föreningar i kommunen 
för att ta fram riktlinjer för likvärdig hantering. 

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

47



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-12-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Omröstning 
 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.  
 
Ja-röst för bifall av Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande  
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 
Vid omröstningen avges 3 (tre) Ja-röster och 10 (tio) Nej-röster. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstningslista 
Ledamot/tjänstgörande ersättare  
  
Annelie Hägg (C) Nej 
Markus Kyllenbeck (M) Nej 
Sebastian Hörlin (S) Nej 
Annelie Sjöberg (M) Nej 
Ulf Björlingson (M) Ja 
Elisabeth Werner (SD) Ja 
Lennart Gustavsson (S) Nej 
Stellan Johnsson (C) Nej 
Ingegerd Axell (S) Nej 
Bo Ljung (KD) Nej 
Christer Ljung (L) Ja 
Rozita Hedqvist (S) Nej 
Birgitta Johansson (S) Nej 
 
Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2020-10-30 
Likviditetsbudget september mars 
Ansökan stödbidrag-Metropol 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 313 Pedagogisk omsorg 
Dnr KLK 2020/298 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fasa ut verksamhetsformen pedagogisk omsorg i takt med att barnunderlaget 
minskar och i samband med planerad nybyggd förskola. 
 
Ärendebeskrivning  
I samband med ett minskat barnunderlag och minskad budgetram behöver 
förskoleorganisationen ses över för att säkerställa att Eksjö kommun kan erbjuda 
en likvärdig förskola med hög kvalitet inom garantitiden. 
 
Förskolans verksamhetsplan har som mål att erbjuda en likvärdig utbildning av 
hög kvalitet. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i en 
kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
På grund av vikande barnunderlag behöver kommunen se över tillgången till 
barnomsorgsplatser för att möta efterfrågan på ett effektivt sätt. 
 
Utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg Stockholm 2020” 
föreslår höjda kvalitetskrav. Utredningen uttrycker att pedagogisk omsorg inte 
erbjuder likvärdiga förutsättningar för att stimulera barns utveckling och lärande. 
Kommunen är inte skyldig att erbjuda pedagogisk omsorg. 
 
Prognosen för antalet födda barn de kommande åren visar på minskat behov av 
barnomsorgsplatser i Eksjö kommun. I samband med planerad nybyggnation av 
Trädgårdsstadens förskola kommer antalet avdelningar öka från tre till sex. 
Kommunen behöver då utifrån den senaste prognosen över antalet födda och 
nybyggnationen minska antalet platser. Verksamheten kan göra större 
samordningsvinster genom att ha större enheter. Pedagogisk omsorg har visat sig 
vara något dyrare alternativ än större förskoleenheter. 

Efterfrågan att placera sitt barn i pedagogisk omsorg har minskat. En handfull 
ansökningar har kommit in, de senaste två åren, där vårdnadshavare valt 
pedagogisk omsorg i första hand. Det har samtidigt blivit allt svårare att rekrytera 
personal till pedagogisk omsorg. 

 Alla barn har rätt till en förskola med hög kvalitet.  
 Skillnaderna i styrdokumenten mellan de båda verksamhetsformerna har 

blivit allt större.  
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 Genom att erbjuda förskola för alla barn ökar möjligheterna att erbjuda 
likvärdiga förutsättningar för att stimulera barns utveckling och lärande 
och säkerställa att barn i behov får det stöd de behöver. 

 Om särskilda skäl föreligger så kan dock pedagogisk omsorg i hemmet 
vara ett alternativ till förskola. 

 Det är lämpligt att fasa ut pedagogisk omsorg i takt med att 
barnunderlaget minskar och i samband med planerad nybyggd förskola. 

 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2020-11-18 
Tjänsteskrivelse från Katarina Norén, förskolechef, 2020-11-12. 
Prognos över antalet födda barn och barnomsorgskö i Eksjö kommun. 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningsberedningen 
Föreskolechef 
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Ks § 314 Förbättra cykelupplevelsen i Eksjö 
kommun - motion - fördelning 
Dnr KLK 2020/245 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige 2021-04-22. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna genom Lea Petersson (MP) framför följande i motion  
2020-10-21. 

För att nå de globala och lokala miljö- och hållbarhetsmålen måste bilberoendet 
minska och andra transportmedel prioriteras. Att cykla är ett trafiksäkert val, inte 
minst utanför skolor och förskolor. Att göra det enklare för våra 
kommuninvånare att välja cykel framför andra transportmedel har många fördelar, 
såväl för individen som för samhället. Att välja cykel ger bättre ekonomi, 
förbättrad hälsa, minskad stress och mer attraktiv stadsmiljö.  

Eksjö kommun har gjort en hel del för att göra det enklare att cykla. Vi har relativt 
bra cykelvägar och en bra cykelplan, men dessa kan förbättras. 

Cyklister vill precis som bilister komma fram fort. Ju fler hinder vi kan ta bort 
längs vägen ju bättre cykelupplevelse. Det kan handla om att ge cykeln förkörsrätt 
i vissa korsningar, ta bort höga kanter och ersätta med skyddande stolpar med 
mera. 

Ett annat sätt att förenkla för cyklister kan vara att inrätta cykelkök med behjälplig 
personal eller cykelservicestationer på centrala platser i kommunen, till exempel på 
torgen i Mariannelund och Eksjö, eller vid Resecentrum. Många olika modeller på 
cykelservicestationer finns, från en enklare cykelpump till att också kunna hänga 
upp sin cykel och utföra enklare reparationer, eller fylla på vattenflaskan.  

Miljöpartiet föreslår  

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

- att undersöka möjligheten att inrätta cykelkök eller cykelservicestationer på 
lämpliga platser i kommunen. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-22 
Motion från Lea Petersson, Miljöpartiet 2020-10-21 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 315 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Cafe i12 - ordförande beslut 
Dnr KLK 2020/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-11-09 att Café i12 kommer att 
vara stängd för allmänheten till och med 2020-11-24 med anledning av de skärpta 
lokala allmänna råd för Jönköpings län som Folkhälsomyndigheten beslutade om 
2020-11-03. Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet. 

Främst är detta för att minska fysiska kontakter samt att mötesplatsen stängs. 
Samtidigt känner brukarna en stor oro att träffa andra människor än sina 
handledare utifrån smitta. Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta, och 
påverkas inte av detta beslut.  

Beslutsunderlag  
Ordförandebeslut från Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande 
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Ks § 316 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Kulturskolan går över till 
distansundervisning - ordförande beslut 
Dnr KLK 2020/291 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-11-17 att Kulturskolan kommer gå 
över till distansundervisning från 2020-11-25. Distansundervisningen innefattar 
samtliga elever undantaget dans 4–6 år, dansmix 7–9 samt fiolverkstad 3-6 år då 
bedömningen är att dessa elever är för små för att kunna tillgodogöra sig 
distansundervisning. Beslutet gäller till folkhälsomyndigheten ändrar sin 
rekommendation.  

Efter beslut i Ks 2020-11-05 (Ks § 255 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Eksjö Kultur skola 2020-11-05) för att minska risken för 
smittspridningen önskar Kulturskolan att ställa om till distansundervisning. 
Samtliga lärare på kulturskolan har inlett sitt arbete med att gå över till 
distansarbete och ser inga hinder med detta. Lektionerna kommer att genomföras 
via Skype, Teams samt förinspelade videos där eleverna får instruktioner och 
övningar.  

Beslutsunderlag  
Ordförandebeslut från Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande
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Ks § 317 Beslut om fördelning av anvisningar år 
2021 till kommuner i Jönköpings län - 
anmälningsärende 
Dnr KLK 2020/293 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 
kommuner framgår det vidare att 243 nyanlända ska anvisas till Jönköpings län år 
2021.  
Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 
kommuntal.  
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot 
en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 
förutsättningar. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Jönköpings 
län (kommuntal) för kalenderåret 2021 ska ske enligt följande. 
 
Kommun Kommuntal  
Aneby   3 
Eksjö    0 
Gislaved 12 
Gnosjö 10  
Habo 20  
Jönköping     125 
Mullsjö   9  
Nässjö   0  
Sävsjö   0  
Tranås   4 
Vaggeryd 15  
Vetlanda   6  
Värnamo 39 
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Beslutsunderlag  
Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i Jönköpings län 
      

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 318 Covid - information 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller sedan den 3 november lokala 
allmänna råd (även kallade skärpta allmänna råd) i Jönköpings län. Beslut om de lokala 
allmänna råden fattades av Folkhälsomyndigheten och gällde till den 24 november. 
Folkhälsomyndigheten beslutade 24 november att förlänga de lokala allmänna råden 
till den 13 december. 
 
Råden utgår från att var och en har en skyldighet att göra det man kan för att skydda 
andra från risken att smittas av covid-19. 

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i länet har ökat kraftigt. Det har 
gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med fler inskrivna patienter med 
covid-19 i slutenvården inklusive intensivvården. Antalet smittade personer inom 
SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Arbetet med testning och 
smittspårning är hårt ansträngt. 
 
Sedan provtagningen startade i kommunen anger siffrorna nedan, antal bekräftade fall: 
 
till och med 2020-10-28  197 
till och med 2020-11-04  235 
till och med 2020-11-12  287 
till och med 2020-11-18  335 
till och med 2020-11-26  415 
 
Inom sociala sektorn råder fortsatt hög sjukfrånvaro i flera verksamheter. Sektorn visar 
en ansträngd lägesbild inom främst äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvård. 
 
Barn- och ungdomssektorn har ansträngt personalläge på vissa enheter. Sektorn 
arbetar hårt med arbetet med covid-19. 
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn visar en lägesbild som beskriver måttlig påverkan. 
Flera verksamheter är helt eller delvis stängda efter beslut utav kommunstyrelsen den 5 
november. Personal har tillfälligtvis omfördelats för att stötta upp i sociala sektorn, 
samt inom barn- och ungdomssektorn. 
 
-----
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Ks § 319 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Samverkan Grundskolan 22 oktober 2020 
BUS samverkansprotokoll förskola 2020-10-29 
TUS samverkansprotokoll 2020-10-22 
BUS - samverkansprotokoll 2020-11-12 
Gymnasieskolans samverkansgrupp 2020-10-22 
 
-----
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Ks § 320 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde samt att beslut fattade med 
stöd av delegation anmäls. 

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

 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st 
 Överenskommelse inkl. AB § 19 mom 1 sista st 
 Överenskommelse 
 Varning enligt AB § 11 
 Avskriven fordran om 1 220 kr på privatperson på grund av skuldsanering 
 Samverkan enligt avtal (CSG) 
 Ramavtal har tecknats avseende Analystjänster för perioden 2021-01-01 - 

2024-12-31. 
 

 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2020-11-17 § 164 
Ledningsutskottets protokoll 2020-11-17
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Ks § 321 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2020-11-18 
BUB protokoll 2020-11-18 
SocN protokoll 2020-11-18 
SocB protokoll 2020-11-18 
SbB-protokoll 2020-11-18 
SbN-protokoll 2020-11-18 
Tub Protokoll 2020-11-18 

-----
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Ks § 322 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommuns bolagsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB protokoll 2020-09-22 
Bilaga Eksjö Energi AB protokoll 2020-09-22 Ekonomirapport - augusti 2020 
IB protokoll 2020-09-15 
IB protokoll IB 2020-11-17 
Eksjö Elnät AB protokoll 2020-09-22 
MA Industrifastigheter AB Protokoll 2020-09-15 
MA Industrifastigheter AB protokoll 2020-11-17 
Skruven AB Protokoll 2020-09-15 
Skruven AB protokoll 2020-11-17 
Eksjöbostäder protokoll 2020-09-21 
Eksjö Kommunfastigheter protokoll 2020-09-21 
Stridh o Son protokoll 2020-09-21 
Eksjö Energi AB protokoll 2020-10-28 
EFAB Protokoll 2020-09-03 
ESAB Protokoll 2020-11-10 
ESAB Protokoll 2020-10-06 
ESAB Protokoll 2020-11-30 
 

-----
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