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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-08-18

Sammanträde med Ledningsutskottet 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16:30

Beslutande
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande

Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Stellan Johnsson (C)
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S) 

Tjänstgörande ersättare  

Övriga närvarande 
Ersättare Birgitta Johansson (S)

Bo Ljung (KD) deltar digitalt
Christer Ljung (L)
 

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 105-107
Mikael Wärnbring, Samhällsbyggnadschef § 110
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 113

Övriga Anders Sjöö, kommunpolis LPO Höglandet § 116

Utses att justera Ulf Björlingson

Justeringens plats Stadshuset 2020-08-24 kl. 12:00 Paragrafer 104-121
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Helena Lundborg

Ordförande   ……………………………………………
Annelie Hägg

Justerande   …………………………………………….
Ulf Björlingson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-08-18

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag 2020-08-24 Datum då anslag 2020-09-09
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Helena Lundborg

2



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-08-18
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Upprop

Val av justerare

§ 104 Godkännande av föredragningslistan

§ 105 Budgetuppföljning per 2020-06-30 - KLK 2020/78

§ 106 Direktupphandlingar 2020 - kvartal 2 2020/135

§ 107 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - sektorsramar - 
information

2020/80

§ 108 Revisionsskrivelse - Granskning av integration - yttrande 2019/418

§ 109 Industriell trähusutbildning 2020/166

§ 110 Biogas - information 2020/165

§ 111 Försäljning av fastigheten Åkerviolen 1 2020/182

§ 112 Kommunens byggnader i Klinten, Ägersgöl 2:1 2020/142

§ 113 Del av Hässelås 2:1 - markförsäljning 2020/164

§ 114 Gemensam fordonssamordning - lägesrapport juli 2020 2017/153

§ 115 Samverkansavtal mellan kommunerna i Region Jönköpings län och 
Smålands Turism AB

2020/181

§ 116 Brottsstatistik 2019/88

§ 117 Digital medverkan på kommunfullmäktiges möten - motion 2020/159

§ 118 Verkställighet av bifallna motioner och medborgarförslag - 
uppföljning

2019/438

§ 119 Obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 120 Redovisning av delegationsbeslut

§ 121 Covid-19 - information
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EKSJÖ KOMMUN

Ledningsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-08-18

Lu § 104 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärende utgår.
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Ledningsutskottet 2020-08-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lu § 105 Budgetuppföljning per 2020-06-30 - KLK
Dnr KLK 2020/78

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisad rapport.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets driftsutfall efter juni månad var 28,1 mnkr, vilket 
motsvarar 46,0 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,7 mnkr vilket 
motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,4 mnkr. 

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter juni var 1,5 mnkr. 

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,1 mnkr jämfört 
mot budgeten som är 8,5 mnkr.     

Utredning
BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret
Datum: 2020-06-30 Riktpunkt 50,0%

DRIFT Budget Bokfört % Prognos Avvikelse
Kansliet 7 965 3 461 43% 7 359 606
Ekonomi & upphandling 8 443 3 991 47% 8 101 342
HR-avdelningen 12 150 5 082 42% 11 364 786
Kommunikationsavd. 11 348 5 058 45% 10 688 660
Räddningstjänsten 21 175 10 517 50% 21 198 -23 
TOTALT 61 081 28 109 46,0% 58 710 2 371

Budget Bokfört Prognos Avvikelse

INVESTERINGAR 8 525 1 468 2 097 6 428
TOTALT 8 525 1 468 2 097 6 428

Kansliet
Prognos: +606 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 7,6 procent. En 
positiv förändring jämfört mot föregående månad med 68 tkr.  
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Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-08-18
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Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre personalkostnader än budget dels på grund av partiella 

tjänstledigheter och dels på att del av tjänst samnyttjas mellan kansliet och 
kontaktcenter, vilket är en effekt av att beslutad neddragning har påbörjats 
i ett tidigare skede än beslutad nivå.  

 Positiv avvikelse mot budget för övriga kostnader. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Prognos: +342 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,1 procent. 
Ingen förändring jämfört mot föregående månad.    

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre personalkostnader än budget dels på grund av partiella 

tjänstledigheter och dels på vakant tjänst under rekrytering. 

HR-avdelningen
Prognos: +786 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 6,5 procent. Det är en 
positiv förändring jämfört mot föregående månad med 284 tkr. Förändringen 
beror framförallt på lägre kostnad på grund av sjukskrivning samt även 
kostnadsersättning för sjuklönekostnader. Förbättrad prognos för fackliga 
kostnader. Lägre omkostnader i samband med chefsdagar då dessa körs digitalt 
samt även möjlighet till att återsöka kostnader ifrån omställningsfonden.   

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst under första 

kvartalet 2020. 
 Högre intäkter då HR-avdelningen då HR-avdelningen utökar 

löneadministrationsarbetsuppgifterna gentemot Aneby kommun från och 
med september 2020. 

 Lägre övriga kostnader än budget däribland kopplat till personalsystem, 
återhållsamhet samt lägre kostnader för friskvård. 

 Högre intäkter än budgeterat på grund av ersättningar ifrån 
omställningsfonden.   

Kommunikationsavdelningen
Prognos: +660 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 7,2 procent. 
Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 154 tkr, varav 
75 tkr avser engångskostnader 2020 för avslutande av puckar för elektroniska 
körjournaler i samband med byte av leverantör.  

Avvikelsen mot budget beror framförallt på: 
 Lägre telefonikostnader. Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har 

gemensamt avtal. I avvaktan på att nytt telefoniavtal ska börja gälla är 
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Ledningsutskottet 2020-08-18
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avtalet med befintlig leverantör förlängt tillfälligt. Det har inneburit lägre 
kostnader. 

 Höglandsförbundet har också omförhandlat supportavtal och utköp av 
licenser och hårdvara har gjorts, vilket på totalen sänker kostnaderna till 
2020. 

 Högre prognostiserade personalkostnader på kontaktcenter (160 tkr) 
kopplat till införandet av nytt telefonisystem samt tjänsteidentitet. 

 Kommunikationsavdelningen har behövt prioritera arbetstid för 
kommunikationsinsatser med covid-19. Detta tillsammans med 
föräldraledighet har lett till att arbetet med åtgärder för att övergå till en 
större andel digital post förskjutits till hösten 2020. Portokostnaderna 
prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget med 160 tkr. 

Räddningstjänsten
Prognos: -21 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det 
är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 46 tkr, vilket 
framförallt är beror på lägre intäkter på grund av inställda utbildningar på grund 
av covid-19.   

Avvikelsen beror framförallt på:
 Det prognostiseras med högre försäkringspremier än vad som finns i 

budget. Den prognostiserade avvikelsen är 100 tkr. 
 På grund av covid-19 är det just nu inställda utbildningar, vilket innebär 

att det kan bli en förskjutning av kostnader från 2020 till 2021. Den 
prognostiserade avvikelsen är 292 tkr. Räddningstjänsten utför också 
utbildningar. Även dessa är tillfälligt inställda på grund av covid-19. Det 
innebär prognostiserat lägre intäkter med motsvarande 214 tkr.  

Investeringar
Prognos: +2,1 mnkr jämfört mot budget som är 8,5 mnkr. Ingen förändring 
jämfört mot föregående månad.  

Inom räddningstjänstens budget finns det medel för en släckbil. Det är medel som 
är avsatta i budgeten för framtida inköp av släckbil. Under åren fram till 2022 
avsätts del av medel för inköpet. Av den anledningen finns 2335 tkr i budget 
2020, men kommer inte att användas under 2020. En transportbil i beräknas bytas 
ut 2021 istället för 2020 vilket innebär en positiv avvikelse mot budget 2020 med 
540 tkr. 

Av de medel som är överförda ifrån 2019 till 2020 års investeringsbudget finns 
medel för nytt HR-system där upphandling ska göras under 2020. Ingen prognos 
för detta nu. 
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Vad Budget Prognos
Räddningstjänsten 4461 tkr 1657 tkr
Övriga KLK 4064 tkr 440 tkr
Summa 8525 tkr 2097 tkr

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 106 Direktupphandlingar 2020 - kvartal 2
Dnr KLK 2020/135

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Plan för 2020 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av 
kommunstyrelsen 2020-05-05 §111.

Internkontrollen berör tre områden; 

o kontroll av effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten
o kontroll av finansiell rapportering 
o kontroll av följsamhet mot lagar och förordningar. 

I kommunens upphandlings- och inköpspolicy framgår att området om 
upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen. 

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning. 

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 kronor 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. 
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Uppföljning direktupphandlingar kvartal 2 kommunledningskontoret
 Tre direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. Samtliga var 

konkurrensutsatta och dokumenterade.
 Två direktupphandlingar mellan 100-250 tkr har kontrollerats. Båda var 

konkurrensutsatta och dokumenterade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo

Utdrag: 
Upphandlingssamordnare 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen
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Lu § 107 Budget 2021–2022, verksamhetsplan 
2023 – sektorsramar - information
Dnr KLK 2020/80

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att presentera underlag för att 
budgeten ska rymmas i den ram kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 
2021-22. För 2023 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma 
ram som 2022. 

Biträdande ekonomichef Simon Lennermo presenterar muntligt 
kommunledningskontorets förslag till budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023. 
Budgetmaterialet kommer att publiceras i samband med att ärendet bereds i 
budgetberedningen 2020-08-27--28.

------
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Lu § 108 Revisionsskrivelse - Granskning av 
integration - yttrande
Dnr KLK 2019/418

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att uppta redovisat yttrande som sitt eget och anmäla detsamma till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
KomRedo har på uppdrag av revisorerna i Eksjö kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens hantering av integration. Granskningen 
gjordes i samarbete med Ydre och Aneby kommuner. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för år 2019.

Av revisionsrapport (Kf § 4, 2020-01-23) framgår ett flertal rekommendationer 
som sammantaget i stort hade gett en annan bild om kommunen haft ett samlat 
övergripande perspektiv och styrning genom en central funktion som håller ihop 
alla delar av kommunens integration.

Revisionens samlade bedömning är att Eksjö kommun till viss del har ett 
fungerande arbete med integration.

Bakgrund 
Kommunfullmäktige (Kf § 4, 2020-01-23) remitterade revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen. I samband med att granskningsrapporten redovisades beslutade 
kommunfullmäktige 2020-01-23, att godkänna att revisionen lägger till en bilaga 
till lämnad rapport samt att remittera redovisad granskningsrapport till 
kommunstyrelsen. Revisionens bilaga redovisas för fullmäktige (Kf § 108, 2020-
05-28). Återredovisning av ärendet till kommunfullmäktige ska ske senast 2020-
09-24.

Utredning
Förslag till yttrande
Utifrån genomförd granskning rekommenderar kommunrevisionen några olika 
punkter. Svar på respektive punkt ges nedan: 

Revisionen anser att det saknas någon form av central funktion som håller 
ihop alla delar av kommunens integration och rekommenderar att detta 
införs. 
Kommundirektör har samlat nyckelpersoner inom integrationsarbete för att få in 
synpunkter och tankar om hur kommunen ska bedriva och organisera arbetet 
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inom integration. Det ska inom förvaltningen finnas ett tydligt övergripande 
uppdrag inom integration. Hur organisationen ska se ut runt uppdraget ska 
utarbetas inom förvaltningens ledningsgrupp under hösten 2020.  

I arbetet med medborgardialoger har det framkommit att Eksjö kan mer 
och att kommunen behöver vara en förebild i arbetet med integration. 
Revisionen delar den uppfattningen då det i intervjuerna framkommit att 
integrationsarbetet behöver börja med en övergripande plan där det 
framgår vilken riktning politikerna har inom området. Revisionen ser att 
det är av högsta vikt att detta arbete fortsätter och att det implementeras i 
verksamheterna och att det följs upp kontinuerligt. 
Ett sätt för kommunen att följa upp integrationsarbetet är genom respektive 
sektorers verksamhetsplaner.  Med utgångspunkt från verksamhetsplaner sker 
resultatdialoger mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Integration är ett 
område som ska beaktas i alla sektorers verksamhetsplaner. På 
budgetberedningens sammanträde i augusti kommer respektive sektorers arbete 
inom integration att redovisas. 

Revisionen anser att det är av vikt att HIA:s verksamhet genomlyses och 
att detta genomförs för att på så sätt få en faktabaserad grund för hur de 
bedriver sitt integrationsarbete och vad som behövs för att fler ska bli 
integrerade under etableringsfasen. 
En genomlysning gjordes under 2019 av verksamheten HIA. Genomlysningen 
hade inte integrationen med som ett särskilt område utan genomlysningen gjordes 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Utifrån denna rapport har ett arbete påbörjats 
om organisationen inom HIA ska se ut. I arbetet har det varit lite olika tankar om 
hur verksamheten ska utformas men har nu landat i att integrationen som tidigare 
varit en egen del inom organisationen från och med nu ska ingå i den ordinarie 
verksamheten.

Det innebär att begreppet integration inte längre bara avser målgruppen 
nysvenskar utan kommer framåt omfatta alla människor som på något vis behöver 
integreras i samhället. Det innebär också att alla kommer hanteras enligt samma 
processer. Processer för HIA som verksamhet kommer tas fram under hösten.

Det kommer också innebära att verksamheten ska arbeta utifrån funktioner och 
uppdrag. Det vill säga verksamheten kommer utifrån framtagen genomlysning 
satsa på de funktioner verksamheten behöver för att klara de mål och uppdrag 
verksamheten blir satt att uppnå.

Samarbete kommer upparbetas med de myndigheter som också har ett ansvar i att 
människor kommer ut på arbetsmarknaden såsom arbetsförmedling och regionen. 
Vidare samarbete kommer ske inom de ESF projekt som syftar till att människor 
kommer närmare arbetsmarknad och självständighet. 

Revisionen rekommenderar att det i arbetet med att jobba mot fler 
praktikplatser tydligt görs klart att SFI och socialtjänsten behöver 
samarbeta i dessa frågor med ett gemensamt ansvarstagande för 
integration inom kommunen.
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Eksjö kommun har fått medel av Europeiska socialfonden (ESF) för att bedriva 
projektet Språkstugan. Syftet med projektet är att utlandsfödda individer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden och som har svårigheter med svenska 
språket, kommer närmare arbetsmarknaden eller studier. Det är kopplat till 
kommunprogrammets effektmål livskvalitet, med indikatorn att färre personer ska 
vara beroende av försörjningsstöd. Projektet skapar en påbyggnad till sociala 
sektorns modell hos HIA. Påbyggnaden handlar om att deltagarna ska lära sig 
bättre svenska, få ökat engagemang och självkänsla genom att själva driva 
aktiviteter, få insikt i entreprenörskap och ur det går till att starta företag, samt få 
bättre kontakt med företag och föreningar och göra språkpraktik. 

Projektets projektgrupp och projektledare är medarbetare på sociala sektorn och 
tillväxt- och utvecklingsektorn. Genom att bemanna projektet med intern 
personal stannar kompetensen och projekterfarenheter i kommunen. Genom 
projektet kommer HIA och Sfi samarbeta mer kring att starta och driva 
språkpraktikplatser, hos såväl företag som föreningar. Projektet ökar samverkan 
och transparensen mellan integrationsfrämjande aktörer, civilsamhället, 
kommunen och arbetsgivare. Projektet pågår från augusti 2020 till augusti 2022.

Revisionen rekommenderar att en kartläggning av alla som är under 
etableringsfasen genomförs för att efter det kunna fatta beslut om hur 
man ska jobba vidare, och på vad kommunen behöver fokusera på.
Inför starten av utbildningen i svenska för invandrare genomförs en initial 
kartläggning där såväl specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare på 
orienteringskurs deltar. I de fall den blivande deltagaren har läst Sfi tidigare, 
alternativt har lärt sig mycket svenska på annat sätt så kursplaceras deltagarna 
direkt och en individuell studieplan upprättas. För merparten av deltagarna startar 
de sin sfi-undervisning på 6 veckors orienteringskurs där de, utöver att läsa 
svenska, också genomgår en fördjupad kartläggning med avseende på 
studiebakgrund, yrkeserfarenheter, nuvarande social situation och motivation. I 
kombination med färdighetstester används resultaten från denna kartläggning vid 
såväl kursplacering som eventuella fortsatta extra insatser av lärare, 
studievägledare eller specialpedagog. 

Resultaten från kartläggningarna förmedlas vid behov till ansvariga handläggare på 
såväl Arbetsförmedlingen som i förekommande fall sociala sektorn.

Revisionen rekommenderar att en utvärdering genomförs av hur 
framgångsrik SFl-undervisningen är för att se om det finns behov av 
att utveckla undervisningen.
I verksamhetsplanen för vuxenutbildningen finns mål för att mäta hur väl 
utbildningen verkar mot de av kommunen beslutade prioriterade effektmålen. Det 
pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete med syfte att utveckla undervisningen, 
förbättringar sker bland annat genom omvärldsbevakning och fortbildning. 
Kontinuerligt följs utvecklingen av verksamheten upp via bl.a. de öppna 
jämförelserna som publiceras i Kolada, med SCBs statistik som källor. I de 
övergripande målen från Agenda 2030 finns exempelvis ett mått på hur många 
elever på Sfi som klarat minst två kurser inom två år efter att de registrerats som 
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nybörjare - i jämförelserna av dessa framkommer att Sfi-undervisningen i Eksjö de 
senaste åren haft bättre, eller långt bättre, resultat än genomsnittet i riket. 

Revisionen rekommenderar att Eksjö ser över sina rutiner för 
hedersrelaterat våld och att det därefter skapas en 
handlingsplan.
Riktlinjen för våld i nära relation har reviderats och hedersrelaterat 
våld är en del i riktlinjen. Ett arbete pågår med att ta fram en 
handlingsplan för hedersrelaterat våld, där varje sektor ska beskriva 
aktiviteter för deras arbete.  

Revisionen rekommenderar att Eksjö, precis som Ydre och 
Aneby, skulle vinna på att träffa företrädare från 
överförmyndarverksamheten som inom sitt informationsansvar 
kan komma till kommunen och utbilda/informera 
socialförvaltningen om överförmyndarens uppdrag.
Kommunens uppfattning är att sociala sektorn har god kunskap om 
överförmyndarens uppdrag och att det finns ett bra samarbete och dialog 
mellan dem. 

Revisionen rekommenderar att det görs en översyn av rutinerna 
kring återsökning och att dessa skrivs ner och sedan förmedlas till 
alla som inom sina arbetsuppgifter behöver känna till hur 
återsökningen går till.
Kommunen bedömer att det finns rutiner och relativt bra kunskap kring 
återsökning. 

Revisionen rekommenderar Eksjö kommun kontaktar Aneby 
kommun för att ta lärdom om Anebys arbete med projekthantering 
inom socialtjänsten samt Ydre kommuns projekthantering inom 
kultur- och fritid för att se om det finns möjligheter för Eksjö att få 
influenser kring integrationsprojekt.
Aneby ingår i nätverket med integrationssamordnare och det finns ett bra 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna på Höglandet. Eksjö kommun har också 
representation i nätverket för integrationshandläggare och strateger inom 
Regionen, där länsstyrelsen är sammankallande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz och Catharina Tingvall
Kf beslut 2020-05-28
Granskning Integration - kompletterande intervjuer
Kf 2020-01-23
Revisionsskrivelse - Granskning av integration

Utdrag: 
Revisionsskrivelse – granskning av integration, daterad 2019-11-28
Kompletterande intervjuer – granskning av integration¸ daterad 2020-02-03
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 Revisionsskrivelse – granskning av 
internkontroll
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Ledningsutskottet 2020-08-18
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Lu § 109 Industriell trähusutbildning
Dnr KLK 2020/166

Beslut 
Ledningsutskottet  förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att omfördela 600 tkr per år 2021 och 2022 för att möjliggöra utbildningen i 
Eksjö, omfördelningen sker från ”kommunstyrelsens pott för sänkt 
försörjningsstöd”

Ärendebeskrivning 
Bakgrund
Under tre år med avslutning nu i september har en arbetsmarknadsutbildning 
”Industriell trähusbyggnad” bedrivits i Eksjö på Nifsarpsområdet. Utbildningen är 
i grunden en arbetsmarknadsutbildning, AUB, som bedrivs av Träcentrum på 
Arbetsförmedlingens uppdrag. Upptagningsområdet för deltagare har varit hela 
Höglandet.

Antal deltagare totalt: 155 (varav från Eksjö kommun 84)
Antal anställda grupperna 1-6: 78 av 115 (från Eksjö kommun 52 av 69)
Största enskilda arbetsgivarna: Hjältevadshus 28 anställda efter utbildning och 
Lindholmsgruppen 17 anställda.
De två sista grupperna (7 och 8) läser fram till sista september, där är 
placeringsgraden inte klar ännu.

Vux i12/Eksjö kommun gick in som aktiv partner i uppstarten av utbildning med 
en språkstödjare/sfi-lärare, för att sänka förkunskapskraven för deltagare som 
skulle antas till utbildningen. Endast en handfull av de deltagare som genomgått 
utbildningen har haft kunskaper i svenska motsvarande svenskt gymnasium, vilket 
väl speglar hur gruppen inskrivna vid Arbetsförmedlingen sett ut under den 
aktuella perioden.

Utbildningen är i grunden 35 veckor, varav 12 veckor bedrivs som en individuellt 
anpassad praktik/APL på ett företag i närområdet.

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska inslag med ett innehåll framtaget i 
aktiv samverkan med arbetsgivarna i branschen. Företagen har välvilligt tagit emot 
deltagare på praktik.

17



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ledningsutskottet 2020-08-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kursinnehållet kan kortfattat sammanfattas i följande rubriker:

 Industriella processer 
 Ritningsläsning
 Mätteknik
 Maskin & verktygslära (säkerhet)
 Materiallära
 Teoretisk bygglära/Konstruktion 
 Praktisk bygglära 
 Kvalitet/ekonomi
 Studiebesök / APL 

Stort fokus har, på grund av deltagarnas blandade bakgrund, lagts på kulturell 
kompetens. Frågor rörande relationerna på svenska arbetsplatser, arbetstider, 
kulturen på arbetsplatserna, arbetsmiljö och så vidare, har diskuterats under hela 
utbildningen.

Nuläge
Branschen (träindustrin) efterfrågar mer personal medan kommunen har en 
stigande (inte stor, men stigande) arbetslöshet och ökande försörjningsstöd. 

De goda resultaten från ovanstående utbildning under tre år visar att genom att 
fortsätta utbildningen ökar chanserna för en minskad arbetslöshet, minskat 
försörjningsstöd och ökad integration.

Träcentrum i Nässjö har beviljats ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) 
Kompetensutveckling 360 grader” (bilaga). Inom detta projekt skulle Träcentrum 
kunna fortsätta bedriva ovanstående utbildning på Nifsarpsområdet under 2021 
och 2022. Studiegrupperna skulle vara ca 15 personer, och man skulle hinna med 
tre till fyra studiegrupper. Projektet har finansiering för lärare och material. 

Finansiering från kommunen handlar om hyra och driftskostnad för 
utbildningslokalen. Kostnaden är idag ca 900 tkr per år. 

Förslag till finansiering:

o 600 tkr från posten för sänkt försörjningsstöd.
o 200 tkr från kommunens ESF-projekt ”Språkstugan” som bedrivs under 

samma period av framförallt tillväxt- och utvecklingssektorn och Sociala 
sektorn.

o 100 tkr ”pruta” på hyran.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Europeiska socialfondens beslut 2020-06-15

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Tillväxt och utvecklingssektorn
Träcentrum i Nässjö 
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Lu § 110 Biogas - information
Dnr KLK 2020/165

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har under 2020 fört samtal med Hagelsrums biogas AB (HBI) om 
etablering av biogasstation i Eksjö kommun. Lokalisering och förutsättningar för 
att förverkliga etableringen har diskuterat med företaget. För att komma vidare 
med etableringen önskar företaget ett ”Letter of intent” det vill säga en 
viljeinriktning från Eksjö kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-06 § 68, ”Överenskommelse gällande biogas 
i Jönköpings län” att ställa sig bakom överenskommelsen kring biogas i 
Jönköpings län med reservation för de delar som påverkar upphandlingsarbetet. 

Kommunalt Forum tillsatte hösten 2016 en tjänstemannagrupp och en politisk 
styrgrupp bestående av representanter från kommunerna och regionen för att ta 
fram underlag om biogasens förutsättningar i Jönköpings län. En rapport togs 
fram som visade att det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas 
regionalt om efterfrågan ökar. 

Lokalt och regionalt producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå 
antagna miljö- och klimatmål. En fördjupad samverkan mellan länets samtliga 
kommuner och regionen är en förutsättning för framgång i det fortsatta arbetet. 

Utredning
Sedan Eksjö kommun skrev under överenskommelsen för biogas i Jönköpings län 
har förvaltningen tagit fram förslag på lokaliseringar för biogasstationer. I 
samband med att Jönköpings länstrafik upphandlade ett nytt regionbussavtal var 
aktiviteten hög och i det fall en bussdepå skulle hamnat i Eksjö, kunde 
biogasstationen kunnat räknas in då Jönköpings länstrafik ställde krav på biogas 
som huvudsakligt bränsle. 
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Depån hamnade i Nässjö och efter det har samtal i huvudsak förts med E.on som 
sedan tidigare beviljats ett så kallat Klimatklivsbidrag för etablering av 
biogasstation i Eksjö. E.on har sedan valt att avstå från att etablera station i Eksjö 
och är just nu i en process att överlåta bidraget till Hagelsrums biogas. 

Hagelsrums biogas bedriver idag hela sin verksamhet i Kalmar län och har 
produktionsanläggningen strax utanför Målilla på Hagelsrums gård. Stationer finns 
hittills i Målilla, Hultsfred,Vimmerby och Högsby.

Lokalisering
Hagelsrums Biogas har, liksom E.on före dem, sett ut en lokalisering i anslutning 
till Abborravik. Lokaliseringen är logisk utifrån att det är det område som har 
högst trafikintensitet i Eksjö kommun. 

Eksjö kommun äger mark på flera platser runt Abborravik och har förordat ett 
markområde om cirka 3 000m2, med möjlighet till utökning. Hantering av biogas 
är liksom andra bränsleslag brand- och explosionsfarligt, vilket medför behov av 
skyddsavstånd till exempelvis bostäder och andra platser där människor stadigt 
vistas såsom restarunger, skolor med mera. 

Viljeinriktning
I och med den överenskommelse för biogas i Jönköpings län som Eksjö kommun 
ställt sig bakom, finns åtta åtaganden varav sju berör länets kommuner. Fyra av 
dessa är särskilt relevanta för att meddela kommunens viljeinriktning vad avser 
biogasanvändning. 

Utdrag från överenskommelsen

Åtagande II 

Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik görs tillgänglig 
för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län prioriterar skyndsamt beredning av 
platser som lämpar sig för tankning av både bussar och publika fordon. 

Åtagande III 

Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och leasade fordon. 
• Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur 
• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras 

Åtagande IV 

Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. 
• Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet. 
• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras 

Åtagande V 

Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon och biogas för 
upphandlade transporter genom krav eller mervärden i upphandling. Samtliga parter uppdaterar 
riktlinjer för inköp och upphandlingar i enlighet med detta.
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Genom att genomföra ovanstående i kombination med att försälja lämpligt 
markområde, ges goda förutsättningar för en etablering. En viljeinriktning i form 
av ett ”Letter of intent” (LOI) bör därför ha sin utgångspunkt i ovanstående 
åtaganden.

Under dagens sammanträde framkommer att förvaltningen bör undersöka 
möjligheterna för att installera en snabbladdningsstation för elbilar i samband med 
eventuell etablering av biogas-station. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring
Karta över tomtförslaget
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 
Ks beslut 2018-03-06 § 68    

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 111 Försäljning av fastigheten Åkerviolen 1
Dnr KLK 2020/182

Beslut 
Ledningsutskottet beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna köpekontrakt avseende Åkerviolen 1.

Ärendebeskrivning 
Hemhagen och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal för byggnation 
av hyreslägenheter på fastigheten Åkerviolen 1, efter beslut i kommunstyrelsen 
2019-10-29, § 319. 

Intentionerna i markanvisningsavtalet är nu uppfyllda och byggnation avses att 
påbörjas inom kort vilket innebär att köpekontrakt ska ingås. Köpekontraktet är 
villkorat med att byggstart sker inom 1 år för att köpet ska fullbordas, se 
köpekontrakt i separat bilaga. 

Hemhagen Fastigheter AB har överlåtit markanvisningsavtalet till Arkadia 
Bostäder Jönköping AB som är Hemhagens uppdragsgivare avseende 
byggnationen och föreslaget köpekontraktet är därför skrivet med denna part som 
köpare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Köpekontrakt Åkerviolen, Hemhagen, Arkadia
Åkerviolen 1 översiktskarta
Åkerviolen skala 1:1000

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
FB Bostad Utveckling AB
Samhällsbyggnadssektorn
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Lu § 112 Kommunens byggnader i Klinten, 
Ägersgöl 2:1
Dnr KLK 2020/142

Beslut 
Ledningsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att försälja befintliga byggnader med 
tillhörande tomtmark på Klinten, del av Ägersgöl 2:1.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2020-06-02 Ks § 171 i ärendet upprättad 
konsekvensanalys avseende byggnaderna i Klinten på fastigheten Ägersgöl 2:1. 
Konsekvensanalysen belyser historik, hur anläggningen används och förvaltas, 
ekonomi samt alternativa framtidsscenarion.

Sammanfattningsvis bedömdes att ett inriktningsbeslut behöver fattas avseende 
byggnadernas/anläggningens framtid utifrån följande två scenarion;

- Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer ekonomiska resurser läggas i 
form av investeringar och personal på att anläggningen faktiskt nyttjas i betydligt högre 
grad.

alternativt 

- En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen som 
helhet och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer energi på 
kärnverksamhet.

Oavsett om försäljning sker eller ej är det lämpligt att reservatet och byggnaderna 
utgörs av fristående separata fastigheter för framtida förvaltning.

Fastigheten Ägersgöl 2:1 är belägen vid Försjön norr om Hult. Fastigheten består 
idag, innan genomförd fastighetsbildning som pågår, av totalt ca 80 hektar mark, 
vatten samt byggnader. Merparten utgörs av Klintens naturreservat som omfattar 
skog och jordbruksmark. En mindre del om ca 1,5 hektar utgör tomtmark och 
byggnaderna som ligger utanför reservatet. En förutsättning för att Klinten ska 
kunna säljas är att fastighetsbildning sker, då reservatet och byggnaderna idag 
utgörs av en och samma fastighet. 
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Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning, i form av avstyckning, är i enlighet med tidigare 
beslut inskickad till Lantmäteriet. Bedömningen är att avstyckning bör vara klar 
mot slutet av 2020 om inget oförutsett sker. 

Yrkandet till Lantmäteriet är utformat så att naturreservatet bildar en ny egen 
fastighet kallad styckningslotten. Restfastigheten, Ägersgöl 2:1, kommer bestå av 
byggnaderna med tillhörande tomtplatser, se röd markering i karta nedan. 
Ladugården är i bottenvåningen inredd med logement, pentry, duschar och 
toaletter. Huvudbyggnaden består av kök, matrum/matsal i bottenvåningen och 
sovrum på övervåningen. Det så kallade Lillklinten består av ett litet kök och 
sovrum, men saknar toalett och dusch. Standarden är genomgående enkel för hela 
byggnadsbeståndet, men byggnaderna är i ett gott och välbevarat skick, tack vare 
omsorgsfull förvaltning. 

Observera att restfastigheten avses bilda en fastighet, men uppdelad i två skiften, 
då tomtplatserna separeras av åkermark som ingår i reservatet. En förutsättning är 
dock att Lantmäteriet prövar åtgärden lämplig och fattar beslut i enlighet med 
yrkandet. Preliminär sammanlagd areal för de två skiftena är ca 15 000 kvm samt 
en vattenareal om ytterligare ca 15 000 kvm, som innebär en totalareal om ca 3 
hektar.

Sjöledningen avseende vatten och avlopp 
Befintlig sjöledning i Försjön som försörjer byggnaderna med kommunalt vatten 
och avlopp, är ett fastighetstillbehör till Ägersgöl 2:1. Sjöledningen är ca 2,5 km 
lång och sträcker sig från anslutningspunkten vid vattenverket norr om Movänta 
till Klinten. Observera att sjöledningarna inte är kommunala ledningar utan att det 
i dagsläget är en enskild ledning, fastighetstillbehör, som hör till Ägersgöl 2:1. 

Aktuell sjöledning försörjer också ett antal bostadsfastigheter i Sjövik som fått rätt 
att nyttja ledningarna genom nyttjanderättsavtal. I samband med att ansökan om 
fastighetsbildning skickades in till Lantmäteriet, har kommunen även yrkat på att 
bilda en så kallad gemensamhetsanläggning avseende sjöledningen, vilket innebär 
att en samfällighet avses bildas där varje fastighet åsätts ett juridiskt bindande 
andelstal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter deltagande fastigheter har 
för att nyttja ledningen. Avsikten är att förvaltandet av sjöledningen i framtiden 
inte ska vara förenat med frågetecken vilket det i ej oväsentliga delar bedöms vara 
idag. 

Berörda fastighetsägare i Sjövik motsätter sig dock allmänt bildandet av en 
gemensamhetsanläggning och ser hellre att kommunen bildar ett så kallat 
verksamhetsområde. Detta har föranlett att berörda fastighetsägare gemensamt 
skickat in hemställan om att inrätta verksamhetsområde (2020-07-03 – dnr Sbn 
2020.379). Hemställan kommer hanteras separat från detta ärende.
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Ks beslut 2020-06-02 § 171

Utdrag: 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Lu § 113 Del av Hässelås 2:1 - markförsäljning
Dnr KLK 2020/164

Beslut 
Ledningsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning, del av 
Hässelås 2:1, till Transportaktiebolaget i Jönköping.

Ärendebeskrivning 
Transportaktiebolaget i Jönköping (Transab) bedriver idag verksamhet på 
Breviksvägen 55 men har de senaste åren letat efter en plats i Eksjö att samla sina 
verksamheter och har efter diskussioner med mät- och exploateringschef bedömt 
att det för industri planlagda området i industriområdet vid Hässelåsgatan är en 
lämplig lokalisering för Transabs behov. Transab bedriver idag verksamhet inom 
entreprenad, fastighetsskötsel och renhållning i Eksjö. Aktuellt område redovisat i 
Köpekontrakt och i översiktskarta.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist
Köpekontrakt del av Hässelås 2:1
Översiktskarta Hässelås 2:1
Transab intresseanmälan Hässelås 2020-05-22

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadssektorn
Transportbolaget i Jönköping
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Lu § 114 Gemensam fordonssamordning - 
lägesrapport juli 2020
Dnr KLK 2017/153

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning 
 2017-10-03 beslutade kommunstyrelsen att Eksjö kommun från och med 2018-
01-01 skulle införa en gemensam fordonssamordning med syfte att 

• öka följsamhet mot kommunens policys för resor, miljö och inköp 
• effektivare nyttjande av fordon och eventuellt behov av färre fordon 
• effektivare nyttjande av personaltid som ägnas åt fordon och frågor som 
   är relaterade till fordon 

Utredningen som föregick beslutet visade att anställda som hade andra 
huvudarbetsuppgifter ofta ägnade en del av sin tjänst till att sköta om fordon. 
Gällande fordonsvård anlitade vissa verksamheter HIA, medan andra använde 
andra alternativ. Gällande service och reparationer fick många verksamheter åka 
till andra städer för att få detta arbete utfört, med resultat att arbetstid gick till att 
köra fordonen dit. Samordning av fordon mellan verksamheter skedde i princip 
inte alls. Förvaltningen fick i uppdrag att utforma en organisation för 
fordonssamordning. En bedömning gjordes att det krävdes en tjänst för att 
samordna och ansvara för detta arbete.

Fordonssamordning, organisering 
Eksjö kommuns gemensamma fordonssamordning är från och med april 2019 
organiserad till kommunikationsavdelningen vid kommunledningskontoret. 
Fordonssamordnare är placerad vid enheten Kontaktcenter. Under 2018 fram till april 
2019 var tjänsten placerad vid sociala sektorn och enheten HIA. Tjänstens omfattning 
är 40 procent av en heltidstjänst.

Fordonssamordnarens arbetsområde 
Den gemensamma fordonssamordningen omfattar kommunens personbilar, lätta 
lastbilar och minibussar. Räddningstjänstens fordon och de kommunala bolagens 
fordon omfattas inte. Den gemensamma fordonssamordningen omfattar inte heller 
traktorer, släpkärror/släpvagnar, husvagnar eller andra arbetsmaskiner. 
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Fordonssamordnaren har i huvudsak en administrativ inriktning. 
Huvuddelen av kommunens fordon nyttjar idag den serviceorganisation som finns 
inom HIA för däckbyten och fordonsvård. Utöver detta har det införts krav vid 
upphandlingar att service och reparationer ska ske inom 1,5 mil från den ort där 
fordonet ska vara placerat. Detta medför att anställda inte ska behöva åka till andra 
städer/kommuner för att få detta arbete utfört. 
Den gemensamma fordonssamordningen innebär inte att verksamheterna inte arbetar 
med fordonshantering längre. Verksamheterna måste fortfarande vara delaktiga i till 
exempel 

Eksjö kommuns fordon, översikt, antal fordon 
Hösten 2017 hade Eksjö kommun, exklusive Räddningstjänstens fordon, 130 fordon 
av olika storlek och modell. Av dessa fordon var 59 procent ägda och 41 procent 
leasade. 

Oktober 2019 hade antalet fordon, exklusive Räddningstjänstens fordon, minskat till 
94 stycken. Av dessa fordon var 32 procent ägda och 68 procent leasade. Sociala 
sektorn hade 73 procent av det totala antalet.
 
Juli 2020 har antalet fordon, exklusive Räddningstjänsten fordon, minskat ytterligare 
till totalt 90 stycken. Av dessa fordon är 34 procent ägda och 66 procent leasade. 
Sociala sektorn har fortsatt flest antal fordon, men är också den sektorn som har 
avyttrat fordon. Numera har sociala sektorn 71 procent av det totala antalet. 

Om kommunen ska äga eller leasa ett fordon beror på flera olika faktorer. Generellt 
kan det vara fördelaktigt med leasing för fordon som körs mycket. I dessa fall kan 
leasing göra det enklare att regelbundet förnya fordon som går långt.

Fortsatt arbete 
Den gemensamma fordonssamordningen bör ses som ett fortlöpande arbete i att öka 
följsamhet mot policys, samt i att effektivare nyttja fordon och den tid som ägnas åt 
fordonsfrågor. Framsteg och effekter i arbetet uppnås kontinuerligt. 

Fortsatt krävs arbete med att: 
• Effektivare nyttja kommunens fordon. Den genomsnittliga körsträckan per bil kan 
genom olika insatser öka för att varje fordon ska användas mer effektivt. Antalet 
fordon kan därigenom anpassas till det totala transportbehov som finns inom 
organisationen. Här krävs ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan 
fordonssamordnare och verksamhet.
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Fordonssamordnare kan fungera som en motor och kunskapskälla när verksamheten 
arbetar med ruttoptimering som en del i sin verksamhetsutveckling. 

• Samordna och samnyttja fordon mellan sektorer och verksamheter för högre 
nyttjandegrad av de fordon som finns, med syfte att kunna minska antalet fordon 
totalt. Kan till exempel möjliggöras genom att fordon på sikt ska kunna låsas upp 
utan nyckelhantering, samt att de elektroniska körjournalerna kopplas till 
ekonomisystemet för debitering mellan verksamheter. 

• Ytterligare reda ut hur livscykelkostnaderna blir mellan ägande och leasing. 

• Flytta över resandet från privata fordon till kommunens fordon. Genom olika 
insatser, till exempel verka för ökat nyttjande av kollektivtrafik och ökad följsamhet 
av resepolicy, kan ersättningar för resande med privata fordon minska. 

• Totalt sett minska resandet med fordon, både i privata fordon och i kommunens 
fordon, genom olika insatser. Till exempel verka för ökad nyttjande av teknik för 
digitala/resfria möten och verka för ökat nyttjande av kollektivtrafik. 

• Ytterligare se över den praktiska hanteringen av organisationens fordon med syfte 
att effektivare nyttja den tid som ägnas åt fordonsfrågor. Eventuellt kan ytterligare 
funktionalitet läggas in i systemet för elektroniska körjournaler och fordonsstatistik 
såsom tid för besiktning, service etcetera för att avlasta verksamheterna i högre 
utsträckning. 

• Samordna däck vid anskaffning/inköp och försäljning/avyttring av fordon. 

• Omvärldsbevaka för att skaffa sig ökad kunskap kring fordon, fordonsmarknaden 
och andra omvärldsfaktorer såsom miljö, säkerhet och drivmedel. 

Beslutsunderlag 
Fordonssamordning lägesrapport juli 2020
Fordonsamordning Powerpoint presentation

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 115 Samverkansavtal mellan kommunerna i 
Region Jönköpings län och Smålands Turism AB
Dnr KLK 2020/181

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Eksjö kommun godkänner samverkansavtalet mellan länets kommuner och 
Smålands turism AB.

Ärendebeskrivning 
Samtliga 13 kommuner i Jönköpings län har beslutat att sälja sin andel, 50 
procent, av sitt aktieinnehav i Smålands turism AB till Region Jönköpings län. 
Försäljningen grundar sig i en önskan om ett mer sammanhållet ägande av 
bolaget. Relationen och samverkan mellan kommunerna och regionen ska istället 
regleras via ett samverkansavtal. Avtalets syfte är att ge varje part en ökad kunskap 
som leder till en växande och hållbar besöksnäring både regionalt och lokalt.

Avtalet inriktning utgår från den regionala utvecklingsstrategin och dess delstrategi 
för att utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 
Handlingsplanerna ska fokusera på en långsiktigt hållbar utveckling. Jönköpings 
län ska vara ett attraktivt län som bjuder in till hållbar turism och 
näringslivsutveckling. Detta lockar internationella, nationella och lokala besökare.

Bolaget ska arbeta med länsgemensamma satsningar, gemensam omvärldsspaning 
och kompetensutveckling samt marknadsföring av varumärket Småland. Bolaget 
ska genomföra workshopar fyra gånger per år i syfte att identifiera dessa 
satsningar. Vidare ska varje år ett strategiskt informationsmöte hållas med 
respektive kommun i länet. 

Avtalet gäller till den 1 jul 2023. Avtalet har en uppsägningstid om sex månader.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Samverkansavtal 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 116 Brottsstatistik
Dnr KLK 2019/88

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
     Period        Totalt      

Trafiknykterhetsbrott alkohol      jan-juli       12

Trafiknykterhetsbrott drog      jan- juli       42     

Ringa narkotikabrott      jan- juli     154

Dopningsbrott      jan- juli             9

Skadegörelse      jan- juli       94

varav mot stat, kommun och landsting      jan- juli       17

Våld i offentlig miljö      jan- juli       19

Brott i nära relationer      jan- juli       47

Tillgrepp genom inbrott      jan- juli       60

varav bostadsinbrott      jan- juli           17

varav fritidshus      jan- juli        4

Ringa stöld      jan- juli           27

Under dagens sammanträde presenterar kommunpolis, Eksjö kommuns 

brottsstatistik med jämförelsetal från år 2018–2020.

Beslutsunderlag 
Statistik
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Lu § 117 Digital medverkan på 
kommunfullmäktiges möten - motion
Dnr KLK 2020/159

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar

att ge gruppledarna i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-09-01 undersöka 
möjligheterna till ett kvittningssystem för kommunfullmäktige, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-09-01 undersöka om 
digitala möten är genomförbart utifrån kommunfullmäktiges arbetsordning,

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att möjlighet att medverka digitalt gäller för deltagare i riskgruppen, 

att deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under 
Covid 19 pandemin, samt

att anse motionen besvarad

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Ami Fagrell, Johan Ragnarsson och Jürgen Beck 200528 
kommit in med en motion om möjligheten att delta digitalt på 
kommunfullmäktigesmöten. I motionen framförs att det är bra att det under 
rådande Covid -19 pandemi finns möjlighet att delta på distans på 
kommunstyrelse, nämnder med mera.

Motionärerna yrkar:

 Kommunen följer riktlinjerna om vilka grupper som anses som 
riskgrupper för Covid -19 smitta och möjliggör digitalt deltagande i möten 
även för dem.

 Kommunen tillåter deltagande digitalt av den som har symtom på 
förkylning och uppmanas att stanna hemma för att förhindra eventuell 
smittspridning.

 Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att delta digitalt i kommande 
sammanträden.

Utredning
Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige beslutar i vilken utsträckning det 
får ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
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realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

Kommunfullmäktige beslutade 200423 att deltagande i nämnd-, beredning-, 
utskotts- och kommunstyrelsens sammanträden, får ske på distans under Covid -
19 pandemin.

Sedan i april har möjligheten funnits att delta på distans på sammanträdena enligt 
ovanstående beslut. Detta har skett via Netpublicators videomöten. Det har 
fungerat väl när deltagarna varit några stycken, det har varit visst 
ljudupptagningsproblem, anledningen till det är att den som pratat varit för långt 
från mikrofonen. En test har gjorts med många deltagare (30-40 stycken.) då kom 
inte alla in på mötet. 

Teknisk kommer fullmäktige salen upprustas ljud- och bildmässigt vilket kommer 
att göra att ljudupptagningsproblemen försvinner. Fullmäktigesalen lämpar sig för 
upp till 35 personer under rådande pandemi gällande möjligheten till avstånd. 
Kommunfullmäktiges sammanträde kräver större lokal för att kunna genomföras 
med full styrka under rådande pandemi. Att skapa ljud- och bildupptagning i 
annan lokal fungerar med portabel utrustning och eftersom det bara behövs två 
ljudupptagningar dvs. ordförande/presidiet och vid talarstolen så är det möjligt.

Att hålla reda på det digitala mötet så att det fungerar kräver en extra 
tjänsteperson under mötet vilket leder till en merkostnad för sammanträdet.

Om en eller flera ordinarie ledamöter som deltager digitalt på ett sammanträde 
”tappar” uppkopplingen måste sammanträdet ajourneras tills uppkopplingen är 
upprättat, om uppkoppling inte kan upprättas inträder ersättare enligt ordinarie 
ordning.  

Under sammanträdet framkommer att man ser svårigheter att kunna genomföra 
sammanträden om den digitala tekniken inte fungerar och ersättare inte finns på 
plats. Ett kvittningssystem skulle då kunna inträda.

Med riskgrupp utgår man från Folkhälsomyndighetens definition.

Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
gruppledarna i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-09-01 undersöka 
möjligheterna till ett kvittningssystem för kommunfullmäktige, 

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-09-01 undersöka om 
digitala möten är genomförbart utifrån kommunfullmäktiges arbetsordning, 

att möjlighet att medverka digitalt gäller för deltagare i riskgruppen samt

att deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden får ske på distans under 
Covid 19 pandemin.
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Markus Kyllenbeck (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

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

Varvid ledningsutskottet beslutar enligt Annelie Häggs (C) yrkande.

Därefter ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut mot Markus Kyllenbecks (M) 
ändringssyrkande.

Varvid ledningsutskottets beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz
Kf beslut 2020-05-28
Digital medverkan på kommunfullmäktiges möten - motion

Utdrag: 
Kommunfullmäktige
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Lu § 118 Verkställighet av bifallna motioner och 
medborgarförslag - uppföljning
Dnr KLK 2019/438

Beslut 
Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen, 

att anmäla uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över verkställda motioner och medborgarförslag under 2020 
har upprättats. Av uppföljningen framgår att 10 motioner och 52 
medborgarförslag behandlats under perioden

Till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01 kommer förvaltningen 
komplettera med de motioner och medborgarförslag från 2018 och bakåt, som 
inte tidigare redovisats som verkställt.

Beslutsunderlag 
Förteckning verkställighet motioner och medborgarförslag

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 119 Obesvarade medborgarförslag och 
motioner

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget 
väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare 
handläggning. 

Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade 
medborgarförslag och motioner. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag   

-----
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Lu § 120 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare Inköp, 
Upphandlingar 

Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Linnéskolan vita för perioden 
2020-06-01—2024-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- 
och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Norrtullskolan för perioden 2020-
06-01—2024-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och 
underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Furulundsskolan för perioden 
2020-06-01—2024-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- 
och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Furulundsskolan för perioden 
2020-06-01—2024-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- 
och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Furulundsskolan för perioden 
2020-06-01—2024-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- 
och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Furulundsskolan för perioden 
2020-06-01—2024-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- 
och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Lu § 121 Covid-19 - information
Beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19, och tar 
löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering och rekommendationer. På 
kommunens hemsida uppdateras informationen kontinuerligt, och där finns även 
beskrivet kommunens arbete med anledning av covid -19. 

Kommunens krisledningsstab aktiverades 2020-03-26. Det innebär att den ISF 
som tidigare jobbat med Covid-19 gick upp i krisledningsstaben. Skillnaden är att 
stabsarbetet överordnas ordinarie arbete och möten, och att staben tillförs mera 
resurser. Staben har haft uppehåll från möten 2020-06-24--2020-08-12, för att 
sedan återgå till att träffas en gång per/vecka.

Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta 
med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka 
insatserna vid behov.  

Från och med den 13 juni beslutades att symtomfria personer kan resa inom 
Sverige. Samtidigt behöver man fortsätta att hålla avstånd till varandra för att 
förebygga smittspridning, precis som tidigare. Det är fortsatt förbud mot trängsel 
på barer och kaféer. Det är också fortsatt förbud mot besök på äldreboenden. 
Personer som är 70 år och över, rekommenderas även i sommar att undvika nära 
fysiska kontakter.

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som ska hjälpa caféer och restauranger att 
motverka spridning av covid-19.
Lagen innebär att serveringsställen som restauranger, barer och caféer har ansvar 
för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det är kommunerna 
som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och 
förbud om lagen inte följs.

Ingen känd smitta inom kommunens verksamheter sedan ungefär fyra veckor 
tillbaka i tiden.

-----
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