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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-01

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på plats, övriga digitalt.                                                   

Digitalt via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-18:20  
  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande  
Markus Kyllenbeck (M)  
Sebastian Hörlin (S), § 211–216, 218-250 
Maria Havskog (C)  
Ulf Björlingson (M)  
Lennart Gustavsson (S) § 211-216, 218-250 
Stellan Johnsson (C) § 211-221, 223-250 
Ingegerd Axell (S) § 211-215, 217-250 
Bo Ljung (KD)  
Rozita Hedqvist (S) 211-215, 217-250 
Christer Ljung (L)  
Birgitta Johansson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 211–219, 221-250 

Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 220   
Jan Ekelund (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) § 217 
Jan Ekelund (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S) § 216 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Lennart Gustafsson (S) § 217 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Rozita Hedqvist (S) § 216 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 222 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Johan Ragnarsson (V) § 211-215, 218-250 
Lea Petersson (MP)  
Ingbritt Martinsson (C) § 211-221, 223-250 
Jan Ekelund (S) § 211-215, 218-250 
Annelie Sjöberg (M) § 211-214, 221, 223-226, 230-232 
Marie-Louise Gunnarsson (M § 211-219, 221-250 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
 Tord du Rietz, föredragande 

Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 213-214 
Karin Höljfors, ekonomichef § 213-214 
Mikael Wärnbring, sektorchef samhällsbyggnadschef § 224-226, 231-232 
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 224-226, 231-232 
Magnus Thulin, säkerhetssamordnare § 230 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 223 
Kim Olsson, digitaliseringsstrateg § 229 
Malin Claesson, HR-chef § 222 
Micael Carlsson, räddningschef § 220 
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  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-06-01 
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Övriga Annelie Tellmo, förbundsdirektör Höglandsförbundet § 212 
Katarina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet § 212 

 
Utses att justera Rozita Hedqvist § 211-215, 217-250                       Sebastian Hörlin § 216  
 
Justeringens plats  Justeringen sker digitalt 2021-06-04    Paragrafer 211-250 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   …………………………………………….                          ……………………………………… 
 Rozita Hedqvist § 211-215, 217-250                       Sebastian Hörlin § 216  
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-01 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-06-04 Datum då anslag  2021-06-26 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 211 Godkännande av föredragningslistan   

§ 212 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 
samråd 

2021/165  

§ 213 Tertialrapport per 2021-04-30 - förvaltningen 2021/141  

§ 214 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - förvaltningsram 2021/22  

§ 215 Direktupphandling 2021 - kvartal 1 - förvaltningen 2021/142  

§ 216 Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 2021/138  

§ 217 Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 - Mediacenter 
Jönköpings län 

2021/140  

§ 218 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 2021/146  

§ 219 Misstanke om ekonomiska oegentligheter och utnyttjande av 
ställning  inom Nifsarpsskolan- skrivelse 

2021/132  

§ 220 Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal 
räddningstjänst" 

2021/135  

§ 221 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - handlingsplan 2020/210  

§ 222 Pension - erbjudande om alternativ KAP-KL 2020/125  

§ 223 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 2021/95  

§ 224 Försäljning av Siken 13 2021/147  

§ 225 Intresseförfrågan markköp Abborravik 2021/149  

§ 226 Försäljning av mark i kvarteret Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 2021/150  

§ 227 Föreningen Fiesta -  Eksjö Stadsfest 2021 2021/148  

§ 228 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner 
och regioner SOU 2021:16 - remiss 

2021/137  

§ 229 Promemorian kompletterande bestämmelser till EU:s förordning 
om en gemensam digital ingång - remiss 

2021/151  

§ 230 Remiss av SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft 2021/91  

§ 231 Markanvisning Trädgårdsstaden, Kvarnarp 2021/152  

§ 232 Markanvisning kvarteret Fjällviolen och Ängsviolen, Kvarnarp 2021/153  
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§ 233 Lennart Grandelius väg - medborgarförslag 2021/27  

§ 234 Skyddsnät mot Eksjöån - medborgarförslag 2021/15  

§ 235 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås 

2021/154  

§ 236 Regional transportplan – yttrande avgränsningssamråd för 
miljöbedömning 

2021/155  

§ 237 Uppföljning handlingsplan funktionshinder 2021/156  

§ 238 Behovsanalys omsorgen funktionsnedsättning 2022-2024 2021/157  

§ 239 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 2021/158  

§ 240 Undersök möjligheten att bevilja trygghetslarm till alla ensamma i 
Eksjö kommun - medborgarförslag 

2021/60  

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

2020/322  

§ 242 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 

2020/269  

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

§ 244 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar - konferensverksamheten 

2020/321  

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

2020/262  

§ 246 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek 
och biblioteksfilialen i Mariannelund 

2020/263  

§ 247 Anmälningsärenden   

§ 248 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 249 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 250 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-01

 
  

Ks § 211 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
-----
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Ks § 212 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-
2024 - Höglandsförbundet samråd 
Dnr KLK 2021/165 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att delegera till ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 att lämna synpunkter 
om budget 2022, verksamhetsplan 2023–2024 till Höglandsförbundet samråd. 

Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundet informerar vid dagens överläggning om förbundets förslag till 
budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024. 

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 
tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag 
för investeringsinkomster beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 
2022 och plan 2023–2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS systemet är inkluderat i budgeten.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att delegera till 
ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 att lämna synpunkter om budget 
2022, verksamhetsplan 2023-2024 till Höglandsförbundet samråd. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) yrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

     

Utdrag:  
Ledningsutskottet 
Höglandsförbundet
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Ks § 213 Tertialrapport per 2021-04-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/141 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera att i beslut gällande budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 har 
kommunstyrelsen beslutat,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa behovet inom LSS fram till 2026,  
 
att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom 
socialt stöd,  
 
att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt  
 
att notera kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 §175 samt 2021-06-01 § 221 om 
handlingsplan för budget i balans för tillväxt och utvecklingssektorn.   
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare  
 
att genomföra redaktionella justeringar, 
 
att utifrån redovisad tertialrapport ge förvaltningen i uppdrag att ta fram/redovisa 
handlingsplan för att möta behovet inom LSS fram till 2026,  
 
att utifrån beslutad tilläggsbudget på 3,9 mnkr till Barn- och utbildningssektorn ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa fördelning av tilläggsbudgeten samt påvisa 
planen för en budget i balans för grundskolan,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade åtgärdsplaner samt dess 
uppföljning, för de verksamheter inom Barn- och utbildningssektorn som avviker 
negativt mer än 3 procent, samt uppföljningen av beslut tagna i verksamheten för 
att minska underskottet för verksamheter med avvikelsen på 1-3 procent,   
 
att godkänna tertialrapporten per 2021-04-30, samt 
 
att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning  
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 31,6 procent av driftbudgetens 1 108,6 
mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 33,0 procent av 
driftbudgeten. Vid tertialrapporten har intäkter och kostnader periodiserats med 
högre noggrannhet än vid månadsrapporterna.  

Helårsprognosen för årets resultat är 28,9 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än 
budgeterat resultat på 31,4 mnkr. 

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 25,7 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp åter-finns inom sociala sektorn (-20,6 mnkr, motsvarar –4,4 
procent av sektorns budget) och barn- och utbildnings-sektorn (-8,6 mnkr, 
motsvarar -1,9 procent av sektorns budget). Avvikelserna specificeras och 
kommenteras i sektorernas redovisningar.  

Tilläggsbudget har efter beslut i kommunfullmäktige 2021-04-22 § 68 ökat 
budgeterad intäkt för generella statsbidrag med 8,0 mnkr och verksamheternas 
kostnadsbudget med följande: 
 
• Samhällsbyggnadssektorn +0,1 mnkr (skog) 
 
• Barn- och utbildningssektorn +3,9 mnkr (grundskola) 
 
• Sociala sektorn +3,8 mnkr (försörjningsstöd) 
 
• Kommunrevisionen +0,2 mnkr 
 

Tilläggsbudgeten är medräknad i verksamheternas prognoser. 

Sektorerna har fått delar av sjuklönekostnaderna täckt i pandemistöd från staten. 

Prognosen för pensioner beräknas överskrida budget med 4,1 mnkr, till stor del 
beroende på att ett ökat livslängdsantaganden som kommer att användas från och 
med i år och då slår igenom på pensionsavsättningar och blir resultatpåverkande i 
år. Prognosen är osäker och en ny pensionsberäkning kommer att göras i samband 
med delårsbokslutet per 2021-08-31 då troligen en mer exakt prognos kan fås. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr. Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än 
budget beroende på att SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare 
bedömning av utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 
2021.  

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 7,3 mnkr högre än budget, varav  
 
• 6,2 mnkr är högre generella statsbidrag 

• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 
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• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flykting-mottagande 

• -1,2 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag, LSS-utjämning och fastighetsavgift 

Den tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-22 §68 innebar 
att budgeten för generella statsbidrag ökade med 8,0 mnkr. 

Det finns en hög osäkerhet i prognosen för skatteintäkter och bidrag beroende på 
hur konjunkturen utvecklar sig liksom eventuella ytterligare statliga stöd med 
anledning av pandemin 

Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med april har 8,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 60,6 mnkr, vilket är 6,0 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt. 

Årets resultat  
I prognosen motsvarar resultatet 2,4 procent av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, vilket inte uppfyller budgetens resultatmål på 2,7 procent. Det 
prognostiserade resultatet om 28,9 mnkr understiger budget med 2,6 mnkr.  

Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande 
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 60,6 mnkr mot budgeterat 
66,6 mnkr inklusive tilläggsbudget från 2020. Med prognostiserat resultat på 28,9 
mnkr och avskrivningar på 23,4 mnkr finns utrymme för självfinansierade 
investeringar med 53,3 mnkr. Därmed kommer prognostiserade nettoinvesteringar 
om 60,6 mnkr inte att vara självfinansierade.  

I prognosen finns inte utrymme för finansiellt sparandet enligt budget om 5 mnkr. 

Soliditet 
2020-12-31 var soliditeten 60,5 procent. I helårsprognosen efter 4 månader bedöms 
soliditeten 2021-12-31 öka till 61,9 procent. 

Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska öka, vilket uppnås i prognosen. 
Enligt budget 2021 ska soliditeten nå 63 procent i bokslutet, vilket inte nås i 
prognosen.  Det långsiktiga målet är att nå 65 procent. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser var 2020-12-31 6,8 procent och 
prognosen är att den kommer stärkas och vara 12,4 procent 2021-12-31. 

Aktuellt läge 
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets 
utveckling i riket och kommunens befolkning per 1 november året före budgetåret. 

Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes invandring. 
Årets första månader har kommunen däremot minskat sin befolkning med 10 
personer och uppgår 2021-04-20 till 17 778 invånare. 
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Pandemin innebär en stark påverkan på ekonomin, såväl i världen som Sverige och 
kommunen. Tidigare prognoser av skatteintäkter för året har varit mer negativa, de 
senare prognoserna tror på en starkare utveckling av Sveriges ekonomi.  

Kommentar till uppföljningen 
Prognosen för årets resultat innebär att resultatet överstiger 2 procent (2,4 procent) 
men budgeten på 2,7 procent uppnås inte. Av de finansiella målen prognostiseras 
ett delvis att uppnås, att soliditeten ökar, dock inte till budgeterat 63 procent. Det 
finns en obalans mellan sektorernas verksamhet och budget, främst inom sociala 
sektorn och barn- och utbildningssektorn. Den obalansen vägs delvis upp av bättre 
utfall på skatteintäkter och bidrag och medför att avvikelsen för årets resultat i 
prognosen blir begränsad.  

Att verksamheterna fortsätter att arbeta för att minska den negativa 
budgetavvikelsen framåt är avgörande för en ekonomi i balans på sikt. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C)  
 
att notera att i beslut gällande budget 2022–2023, verksamhetsplan 2024 har 
kommunstyrelsen beslutat,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa behovet inom LSS fram till 2026, 

att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom 
socialt stöd, 

att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt 

att notera kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 §175 samt 2021-06-01 § 221 om 
handlingsplan för budget i balans för tillväxt och utvecklingssektorn.  

att genomföra redaktionella justeringar, 

att utifrån redovisad tertialrapport ge förvaltningen i uppdrag att ta fram/redovisa 
handlingsplan för att möta behovet inom LSS fram till 2026, 

att utifrån beslutad tilläggsbudget på 3,9 mnkr till Barn- och utbildningssektorn ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa fördelning av tilläggsbudgeten samt påvisa 
planen för en budget i balans för grundskolan, 

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade åtgärdsplaner samt dess 
uppföljning, för de verksamheter inom Barn- och utbildningssektorn som avviker 
negativt mer än 3 procent, samt uppföljningen av beslut tagna i verksamheten för 
att minska underskottet för verksamheter med avvikelsen på 1-3 procent,  

att godkänna tertialrapporten per 2021-04-30, samt 
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att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 
 

Sebastian Hörlin (S) yrkar  
 
att genomföra redaktionella justeringar. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tertialrapport 2021 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-05-19 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, kommunledningskontoret 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, samhällsbyggnadssektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, sociala sektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, barn- och utbildningssektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Sektorsekonom 
Sektorschef 
Verksamhetsstrateg
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 214 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 
- förvaltningsram 
Dnr KLK 2021/22 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 15 
juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2022-2024,   
 
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti utreda olika 
alternativ för att alla hushåll ska ha anslutningsmöjlighet till fiber   
 
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika 
förslag till utbyggnadstakt av infrastruktur för elladdning samt kommunens 
engagemang i infrastrukturen.  

Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa i augusti 

att göra en analys av eventuella specifika åtgärder inom utbildningsverksamheterna, 
på grund av pandemin, som påverkar planperioden 2022–2024, 

att redovisa behovet inom LSS fram till 2026, 

att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom 
socialt stöd, 

att redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn med 
elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin skolgång, 
 
att redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och konsekvensanalys 
utifrån minskade öppettider på muséet, 

att redovisa för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan på 
hantering av framtida större investeringar, 

att uppdatera budgetunderlag med aktuella nyckeltal, 
 
att uppdatera den tidigare genomförda genomlysningen, 

att utreda möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare, 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet augusti ge förslag på 
redovisade åtgärder som kan verkställas under 2021. 

Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa till november 

att i samverkan med Eksjö kommunfastigheter göra en översyn av lokalvården 
inom barn- och utbildningssektorn utifrån effektivitet och bibehållen kvalité, 

 
att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov, 
 
att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt 

att, utifrån ett bemanningsperspektiv, utreda möjligheter för ökad 
personalkontinuitet inom äldreomsorgen. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

 
Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då beaktas dels 
det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och utjämningsbidrag ger 
tillsammans med prognoser för pensioner, kapitalkostnader och personalkostnader. 
Och dels de förändrade behov som finns i verksamheterna. Nedan beskrivs 
utrymmet vid aktuell prognos samt sammanfattning av sektorernas behov av 

att fastställa resultatmålet till: 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 
2024: 2,0 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2022 till oförändrad nivå, 
dvs 22,26 kr. 

Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då (vid nuvarande 
skatteprognos per 21-04-29)
2022: 1 181,9 mnkr 
2023: 1 202,5 mnkr 
2024: 1 229,7 mnkr 

Utrymmet för planerad investeringsram är då totalt 130 mnkr under 
treårsperioden:
2022: 43,0 mnkr 
2023: 44,0 mnkr
2024: 44,0 mnkr 
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driftmedel och investeringar, en utförligt presentation av behoven finns i separat 
material.  

Utrymme 

Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR från 29/4, ny 
prognos kommer 26/8. Jämfört med underlaget som budgetberedningen 
behandlade 27-28/4 har skatteprognosen förbättrats och utrymmet för 
verksamhetens ramar utökats med:  
2022: +7,5 mnkr 
2023: +9,5 mnkr 
2024: +11,5 mnkr 
Den budget som ledningsutskottet behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.  
 
Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med fastställd budget för 
2022 och verksamhetsplan för 2023. Dock är det osäkert då prognosen för 
skatteunderlagets utveckling bygger på att ekonomin återhämtar sig efter pandemin, 
vilket är osäkert i vilken takt det kommer att ske. 
 
Befolkningen som skatteprognosen bygger på har reviderats ned jämfört med 
fastställd budget för 2022. Nuvarande skatteprognos bygger på att invånarantalet 1 
november före budgetåret är: 
2022: 17 824 invånare 
2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
 
Jämfört med de av KF fastställda budgetramar har skatteintäkter och bidrag 
förbättrats med 23,4 mnkr för 2022 och 21,5 mnkr för 2023 
 
Pensioner och kapitalkostnader 
Pensionerna för 2022 prognostiseras att bli 0,5 mnkr högre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 2020-12-
31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2020 och 
prognostiserade investeringar 2021. 
 
Personalkostnader 
Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. I underlaget har en 
uppräkning av personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, 
gjorts med 2,2 procent, 2,3 procent och 2,4 procent respektive år, vilket motsvarar 
prognosen för konjunkturlönestatistiken 2022-2024 i SKR:s cirkulär 21:12. 
Uppräkningen för 2022 är i nivå med den fastställda ramen. 
 
Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt av 
10-årsperiod vara minst 1,8 procent samtidigt som budgeterat resultat ett enskilt år 
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inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Med det goda resultatet 
från 2020 kan resultatnivåerna sänkas mot fastställd budget för 2022 och 2023 från 
2,8 procent till 2,0 procent för samtliga år i planperioden, det frigör drygt 9 mnkr 
till driften per år.  
 
Nedan framgår resultaten respektive år. 

 

 

 

Resultaträkning med senaste skatteprognosen(ny kommer 26/8) 

 

Sammanfattning utrymme 
Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2022-23 
högre än den fastställda budgeten. För 2022 är utrymmet 33,4 mnkr högre och för 
2023 31,0 mnkr högre. Orsaken är i huvudsak dels bättre prognos för skatter och 
bidrag och dels möjlighet till lägre resultat på grund av det goda resultatet 2020. 

Underlag i budget steg 1 

Drift 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10 år
Resultat i mnkr 20,2 39,1 -25,9 -9,8 23,2 47,9 31,4 24,3 24,8 25,3 20,1
Skatter&bidrag 887,7 957,6 990,0 1 035,3 1 086,8 1 154,0 1 164,5 1 218,3 1 239,2 1 266,8 1 100,0
Resultat i % 2,3% 4,1% -2,6% -1,0% 2,1% 4,2% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8%

Bokslut Budget

2,3%

4,1%

-2,6%

-1,0%

2,1%

4,2%

2,7%

2,0% 2,0% 2,0% 1,8%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10
år

Budget20 Utfall20 Budget 21
Prognos21 

(mars) Budget 22 Budget 23 Budget 24

Verksamhetens nettokostnader -1 080 323 -1 088 098 -1 114 039 -1 142 025 -1 175 095 -1 195 544 -1 222 684
Avskrivningar -24 030 -24 044 -24 029 -23 933 -24 280 -24 280 -24 280
Verksamhetens nettokostnader -1 104 353 -1 112 143 -1 138 068 -1 165 958 -1 199 375 -1 219 824 -1 246 964

Skatteintäkter 836 861 818 240 837 804 854 968 884 590 911 744 936 851
Kommunalekonomisk utjämning 291 758 335 793 326 716 342 032 333 714 327 470 329 969
Finansiella intäkter 6 278 6 860 5 520 5 520 6 220 6 220 6 220
Finansiella kostnader -100 -185 -100 -200 -200 -200 -200
Ränta pensionsskuld -444 -636 -430 -430 -600 -600 -600

Årets resultat 30 000 47 929 31 442 35 932 24 349 24 810 25 276

Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,7% 4,2% 2,7% 3,0% 2,00% 2,00% 2,00%
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Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas i 
den ram KF beslutat om för sektorn 2022-23. För 2024 är ramarna inte beslutade, 
där ska sektorerna presentera samma ram som 2023.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år. Med ett underlag från sektorerna på de fastställda ramarna 
har politiken möjlighet att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna 
med 25,9 mnkr 2022 och 24,2 mnkr 2023.  

I underlaget finns följande tre delar:  

 Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

 Behov för ökad ambition 
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition värderas 

i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst påverkan 
och prio 3 har störst. 

 
Nedan sammanfattas underlagen från sektorerna: 

 

(Revisionens budget bereds av KF:s presidie, och ingår inte i budgetberedningens uppdrag. 
Ovanstående belopp för 2022-23 är fastställt av KF i okt 20, ny beredning inför budget 2022 
har inte skett än) 

I underlaget har sektorerna presenterat belopp jämfört mot KF-ram 2022, samtidigt 
som utrymmet för ramarna har utökats på grund av lägre resultat och ökade 
intäkter för skatter och bidrag: 

KF Ram 
2021

KF Ram 
2022

Nya 
förändrade 
förutsättnin
gar 2022

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

Nödvändiga 
behov för 

upprätthålla 
nuvarande 
kvalitet (+ / 

-) jmf 22

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

Nödvändiga 
behov för 

upprätthålla 
nuvarande 

kvalitet (+ / -
) jmf 22

Angelägn
a behov, 

ökad 
ambition

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2

Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3

KF/KS/Nämnder 6 848 7 156 294 -300 201 -300
Revisionen 1 349 1 284 10 10
Överförmyndarnämnd 2 229 2 296 136 136
Kommunledningskontoret 61 474 62 254 1 039 2 050 -400 -500 1 931 1 650 -400 -1 450 2 086 1 650 -400 -1 600
Samhällsbyggnadssektorn 45 101 45 334 650 695 1 400 -700 -100 -227 1 536 1 430 -700 -609 -559
Barn- och utbildningssektorn 454 724 458 158 12 145 21 720 -1 100 -1 098 -9 947 15 985 21 036 -500 -2 196 -13 432 16 909 20 046 -500 -2 196 -12 912
Sociala sektorn 453 165 453 545 25 617 3 178 -5 500 -3 658 -16 505 24 942 2 278 -5 809 -3 658 -15 355 25 486 2 278 -5 809 -3 658 -15 905
Tillväxt- och utvecklingssektorn 62 521 61 884 1 556 2 820 -500 -440 -620 1 445 3 440 -1 100 -600 -686 2 220 3 340 -1 100 -800 -1 261
Summa sektorsramar 1 087 411 1 091 911 40 357 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 45 438 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 48 584 28 744 -8 809 -7 263 -32 237
Ej sektorsbundet
Personal, ofördelat 25 506 47 899 30 22 973 47 405
Kapitalkostnad, ofördelat 1 440 152 848
Resultatfond 2 515 2 500
Utvecklingsmedel 900 1 300 -800 -800
KS medel för oförutsett 1 000 2 000 -1 200 -1 000
KS integrationsmedel 300 500 -200 -200
Projekt försörjningsstöd 1 000 2 200 -1 200 -1 200
Summa ej sektorsbundet 32 661 56 551 30 0 0 0 0 19 573 0 0 0 0 45 053 0 0 0 0
Summa totalt 1 120 072 1 148 462 40 387 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 65 011 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 93 637 28 744 -8 809 -7 263 -32 237

Rambehov 1 188 849 1 213 473 1 242 099
Utrymme 1 181 892 1 202 518 1 229 698
Differens -6 957 -10 955 -12 401
Resultatnivå% 2,7% 2,8%
Resultat tkr 31 442 33 456

2,0%
25 276

1 148 581
1 181 892

33 311

1 166 960
1 202 518

35 558

1 193 790
1 229 698

35 908

Totalt presenterade effek tiviseringar/minskad ambition

2,0%
24 349

2,0%
24 810

2022 2023 2024

-40 268 -46 513 -48 309
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

I underlaget presenteras mer neddragningar än vad som behöver genomföras för att 
rymmas inom ram inklusive ökade behov för oförändrad kvalitet (dvs 
volymökningar mm) för att beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska 
prioriteringar. Om inga ambitionsökningar ska prioriteras behöver av presenterade 
neddragningar följande belopp genomföras respektive inte genomföras: 

 

 

Investeringsbudget 

Investeringarna ska enligt budgetdirektivet dels vara självfinansierade under 
planperioden samt att det ska finnas utrymme för finansiellt sparande om 5 mnkr. 
Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade under tio-årsperioden 2015-
2024. Nedan visas utrymmet för investeringar 2021-2023 utifrån utfall 2014-2019 
och budget 2020 med de kriterier som angetts i budgetdirektivet: 

 

Utrymmet för investeringar 2022-2024 är 43-44 mnkr per år. Då resultatnivån i 
förslaget sänkts mot fastställd ram för 2022-2023 minskar utrymmet för 
investeringar men behovet som sektorerna presenterat ryms inom detta och är 1,8-
12 mnkr lägre än utrymmet per år, sammanlagt under 3-årsperioden 17,9 mnkr lägre 
behov än utrymme: 

2022 2023 2024
Utökat utrymme 33,4 31,0

 Ökade behov för 
oförändrad kvalitet 40,4 45,4 48,6
 Ökad ambition 30,4 29,8 28,7

 Effektiviseringar & 
minskad ambition -40,3 -46,5 -48,3

varav
Prio 1 -7,5 -8,8 -8,8
Prio 2 -5,2 -6,6 -7,3
Prio 3 -27,6 -31,2 -32,2

2022 2023 2024

 Behov av neddragningar 7,0 11,0 12,4
 Presenterade 
neddragningar som inte 
behöver genomföras 33,3 24,8 25,3

Budget snitt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 år

38,9 56,9 -9,1 12,9 50,3 73,6 55,5 48,5 48,8 49,4 42,6

21,9 56,1 41,7 30,6 27,0 25,8 66,6 43,0 44,0 44,0 40,1

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 178% 101% -22% 42% 187% 285% 83% 113% 111% 112% 106%

UtrymmeBokslut

Årets resultat samt icke-likvidpåverkande 
poster, främst avskrivningar mnkr

Årets nettoinvesteringar, mnkr
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En större investering i förbifart Eksjö finns utanför planperioden, planerat runt 
2027-2028. Det är då bra om investeringsnivån är lägre än utrymmet åren 
dessförinnan för att bygga upp utrymmet för att självfinansiera den större 
investeringen. 

Två objekt som ligger i linje med budgetdirektivets prioriterade mål om hållbarhet 
och digitalisering är möjlighet till utbyggnad fiber och laddinfrastruktur ingår inte i 
underlaget till investering idag men föreslås utredas vidare: 

Fiberutbyggnad 
För att fler ska få tillgång till fiberanslutning i hela kommunen. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda olika alternativ 
utreds för att slutligen nå 100 procent anslutningsmöjlighet.  
 
Utbyggnad av laddinfrastruktur 
I syfte att utöka infrastrukturen för elladdning föreslås förvaltningen få i uppdrag 
att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika förslag till utbyggnadstakt. Även 
omfattningen av kommunens engagemang i infrastrukturen föreslås utredas. 
 
Sammanfattning 
Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter och bidrag per år, 
vilket är en sänkning av resultatet från den av kommunfullmäktige fastställda 
budgeten för 2022-2023 där resultatnivån är 2,8 procent. På grund av det goda 
resultatet 2020 uppfylls kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning med resultatnivån 2,0 procent av skatter och bidrag.  
 
I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 22,26 kr, vilket 
också föreslås till beslut.  
 
Utrymmet för sektorernas driftramar ökar jämfört med fastställd budget för 2022-
2023 på grund av högre intäkter från skatter och bidrag och lägre resultatnivå. 
Samtidigt har behoven i verksamheterna ökat mer än det utökade utrymmet vilket 
får beaktas under hösten när prioriteringar ska ske i samband med fastställande av 
sektorsramar. 
 

KF 2021
Överfört 
från 2020

Total 
budget 

2021 KF 2022 KF2023 2022 2023 2024
Kommunledningskontoret 4 725 7 023 11 748 3 090 600 3 515 600 400
Samhällsbyggnadssektorn 20 100 10 180 30 280 19 900 19 100 18 900 18 900 27 800
Barn- och utbildningssektorn 4 010 2 439 6 449 4 360 4 360 7 860 5 060 4 500
Sociala sektorn 2 415 6 140 8 555 3 040 2 930 2 890 2 880 3 910
Tillväxt- och utvecklingssektorn 4 575 4 988 9 563 5 975 4 575 5 655 4 575 5 630
Totalt 35 825 30 770 66 595 36 365 31 565 38 820 32 015 42 240

Utrymme 43 000 44 000 44 000
Differens 4 180 11 985 1 760

Investeringar per sektor

Budget 2021 inkl överförda 
medel fr 2020 Investeringsramar Behov
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Utrymmet för sektorernas investeringsramar minskar jämfört med fastställd budget 
för 2022-2023 på grund av lägre resultatnivå. Dock ryms behoven av investeringar 
väl inom det nya utrymmet och möjlighet finns att utöka investeringsramarna mot 
fastställd budget för 2022-2023. 

Uppdrag att utreda alternativ för ökad fiberutbyggnad och laddinfrastruktur föreslås 
ges till förvaltningen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Sociala sektorn 
Samhällsbyggnadssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 215 Direktupphandling 2021 - kvartal 1 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/142 

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 första 
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 1 sammanställning 
samtliga sektorer för köp upp till 615.312:-. 

 Totalt för alla sektorer har 13 direktupphandlingar genomförts till ett 
sammanlagt belopp av 797.490:-.  
 

 Fem (5) av direktupphandlingarna till ett belopp av 238.993:- var 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  
 

 Fem (5) av direktupphandlingarna till ett belopp av 360.866:- var enbart 
dokumenterade. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Tre (3) av direktupphandlingarna till ett belopp av 197.631:- var varken 
konkurrensutsatta eller dokumenterade. 
 

För detaljer hänvisas till respektive sektors tjänsteskrivelse.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift saknas helt på totalt tre (3) 
direktupphandlingar till ett värde av 197.631:-.  

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  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-05-19 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19  
      

Utdrag:  
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 216 Årsredovisning Höglandets 
Samordningsförbund 2020 
Dnr KLK 2021/138 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund, samt  
 
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020.  
 
Rozita Hedqvist (S) och Ingegerd Axell (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 

Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Man tillstyrker därför att resultaträkningen och 
balansräkningen för förbundet fastställs. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Höglandets Samordningsförbund - Revisionsberättelse inklusive 
granskningsrapport 2020 
Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandets Samordningsförbund
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 217 Årsredovisning, revisionsberättelse för 
2020 - Mediacenter Jönköpings län 
Dnr KLK 2021/140 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2020. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) deltar inte på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till 415 tkr samt genomförd reservering till 
resultatutjämningsreserv om 112 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2020 
uppgår till 303 tkr.  

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt de uppsatta ekonomiska målen för 
2020, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat och ha ett rörelseresultat 
på minst 1 procent av skatteintäkterna (medlemsintäkterna). 

Utsedda revisorer tillstyrker 2021-03-12 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Årsredovisning 2020 jämte revisionsberättelser 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Mediacenter Jönköpings län
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 218 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings 
län - samråd 
Dnr KLK 2021/146 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Budget 2022 för Mediacenter Jönköpings län.  
 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds 
förslag till budget 2022 för samråd i medlemskommunerna. 
 
Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas 
önskemål att inte höja medlemsuttaget 2022 - 2023. Istället tas dessa medel ut från 
Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för 
utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.  

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell 
ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2020-12-31 till drygt 7,1 mkr. Efter 
diskussioner med sakkunnig på Sveriges kommuner och regioner samt förbundets 
auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 - 2024 minska 
Eget kapital till ca 5,5 mkr. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Mediacenter Jönköpings län 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 219 Misstanke om ekonomiska 
oegentligheter och utnyttjande av ställning inom 
Nifsarpsskolan- skrivelse 
Dnr KLK 2021/132 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen fick den 27 maj en skrivelse ställd utav sex tidigare anställda 
yrkeslärare på Eksjö Fordonsutbildning AB. 
  
I skrivelsen riktas misstanke om ekonomiska oegentligheter och utnyttjande av 
ställning inom Nifsarpsskolan i Eksjö kommun. Misstanken är riktad till Eksjö 
Fordonsutbildningen AB:s verkställande direktör Mats Klaesson. 

Kommunstyrelsens presidium fick information att kansliavdelningen på Eksjö 
kommun fått in en skrivelse daterat 27 april. Skrivelsen sekretessbelades för att 
undersöka att inte Skatteverkets eller annan eventuellt kommande utredning skulle 
förstöras om skrivelsen offentliggjordes. Efter kontakt med experter upphävdes 
sekretessen 3 maj.  
 
Under sammanträdet med kommunstyrelsens presidiets måndag den 3 maj 
beslutades att kontakta styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB. Måndagen den 
3 maj 2021 överlämnades skrivelsen till Eksjö kommuns styrelserepresentanter i 
styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB. Eksjö kommuns rekommendation till 
styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB är att de ska göra en extern och 
oberoende granskning utifrån innehållet i skrivelsen. Syftet med en sådan 
granskning är att den antingen kan avfärda eller bekräfta påstådda uppgifter. Det 
är styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB som nu äger frågan huruvida en 
sådan granskning ska genomföras eller inte.  
 
Eksjö Fordonsutbildning AB:s styrelse sammankallades under kvällen till ett 
extrainsatt styrelsesammanträde. Under styrelsesammanträdet beslutades att 
tillsätta en extern granskning för att utreda innehållet i brevet. Tisdagen den 4 maj 
informerade man också Eksjö Fordonsutbildning AB:s personal om skrivelsen.  

Under kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 4 maj fick styrelsen ta del av 
skrivelsen och information kring hantering utav ärendet.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Eksjö Fordonsutbildnings styrelse har till dagens kommunstyrelse redovisat  
styrelsens process med anledning av anklagelser om ekonomiska oegentligheter. 
 
Eksjö kommuns ledamöter fick information om kommunens hantering av 
skrivelsen, samt överlämnande av skrivelsen av kommunstyrelsens presidium 
den 3 maj. 

Styrelsen kallade omgående till styrelsemöte kvällen den 3 maj då styrelsen fattade 
beslutet att inleda en fristående och extern utredning. Ordförande och vice 
ordförande fick uppdraget att anlita byrå. Viktigt var att den part styrelsen anlitade 
inte skulle ha någon som helst koppling till anmälarna, Nifsarpskolan, Eksjö 
kommun eller Maskinleverantörerna utan vara helt fristående. 

Den 4 maj hade man ett personalmöte på skolan där Diana Laitinen Carlsson, vice 
ordförande deltog och informerade om situationen och hur styrelsen planerade att 
agera i detta. 

Den 4 maj skickades även styrelsen sitt första pressmeddelande ut om den 
uppkomna situationen. 

Fredag den 21 maj signerades ett uppdrag mellan Eksjö Fordonsutbildningar och 
den välrenommerade redovisningsbyrån Ernst & Young. Att det dröjde ett par 
veckor extra berodde på extra kontroll att inga kopplingar fanns enligt 
ovanstående. 

Fredag den 21 maj skickades även pressmeddelande nr 2 ut och det avsåg 
information om att Ernst & Young har fått i uppdrag att genomföra en extern 
utredning. 

Ernst & Young har nu påbörjat den externa utredningen och de beräknas bli klara 
under juni månad. 

Ernst & Young arbetar efter följande 7 steg: 

1. Bedömning och bakgrundskontroll, klart 

2. Intervjuer med visselblåsarna som de beskriver det, pågår 

3. Genomgång av styrdokument, policyer och rutiner mm 

4. Analys av finansiella data, främst från affärssystemet 

5. Kompletterande intervjuer med exempelvis medarbetare och leverantörer 

6. IT och mailgranskning 

7. Avslutande intervju med Mats Klasson 

Rapporteringen kommer inledningsvis att presenteras som ett utkast för presidiet 
och därefter en slutlig rapport som presenteras för Eksjö Fordonsutbildnings 
styrelse. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ett nytt styrelsemöte bokas efter utkastet till rapporten. 

Kostnaden för utredningen beräknas till ca 270 000kr, eventuellt något lägre eller 
något högre beroende på tidsåtgången. 
 

Beslutsunderlag  
Skrivelse inkommen 2021-04-27 ställd till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
EFAB styrelses process med anledning av anklagelser om ekonomiska 
oegentligheter 
      

Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildnings styrelse
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 220 Samarbetsavtal avseende övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst" 
Dnr KLK 2021/135 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna upprättat förslag till avtal avseende övergripande ledning vid 
räddningsinsatser med tillhörande ekonomisk kalkyls samt   
 
att ge räddningschef i uppdrag att teckna avtalet. 

Ärendebeskrivning  
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem för 
övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser.  Men också ett 
ledningssystem som kan verka proaktivt över hela ledningsområdet och som på 
ett övergripande plan kan se tecken och hot som kan påverka räddningstjänstens 
förmåga till att leverera ett gott skydd till medborgarna samt vidta förändringar i 
beredskap och organisation för att möta detta.  

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde 
undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom 
ledning.  
 
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till 
samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande 
förslag. 
 
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen, som den 21 oktober 
beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft första januari 2021, med 
undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 
första januari 2022.  

Inom Jönköpings län har räddningstjänsten inom ramen för RäddsamF samverkat 
kring förebyggande arbete, planering, utbildning, ledning och genomförande av 
räddningsinsatser i mera än 20 års tid.   

Förmågan till ledning och samverkan inom RäddsamF är mycket god vilket också 
har visat sig vid flera större händelser som tex branden i kvarteret Arcadien i 
Jönköping 2001, kvarteret Cicelören Eksjö 2015 men också i samband med flera 
större skogsbränder både inom och utom länet.  
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

De nya lagkraven medför att RäddsamF ytterligare måste utveckla sin förmåga till 
övergripande ledning då LSO nu ställer krav på ständig tillgång till vakthavande 
räddningschef (VRC) och vakthavande befäl (VB) i organisationens 
ledningscentral. 
 
RäddsamF har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster i Kronobergs- och 
Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks 
kommuner om att få ansluta sig till den systemledning av räddningstjänst som 
RäddsamF har och håller på att vidareutveckla tillsammans med SOS Alarm AB i 
Jönköping.  

Räddsam F kommer att tillhandahålla övergripande ledning inklusive 
ledningscentral för att säkerställa att de principer för samverkan som vuxit fram i 
Jönköpings län inte förvanskas medan respektive kommun kommer att ansvara 
för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt som sker idag.  

Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och ledning 
som i dagsläget kommer att serva drygt 800 000 innevånare i Småland och 
Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till resursallokering vid större 
eller utdragna händelser då regionens samtliga resurser kommer att vara 
disponibla för vakthavande räddningschef.  

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram avtalsunderlag, 
ledningsdoktrin och andra operativa styrdokument.  Nästa steg är att påbörja 
rekrytering till de olika befattningarna i ledningscentralen så att dessa kan vara på 
plats och ledningssystemet kan börja fungera till första januari 2022. 
För att kunna starta rekryteringsprocessen är det viktigt att ett samarbetsavtal är 
undertecknat av tillräckligt många kommuner innan sommaren 2021 så att 
rekrytering och tidsplanen kan fullföljas. 
 
Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50: - / kommun-innevånare 
för år 2022.  

För Eksjö kommuns del ryms kostnaden inom de befintliga kostnadsramar som 
finns för dagens ledningssystem samt de kompletterande medel som tillfördes i 
budget 2021. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
      

Utdrag:  
Räddningstjänsten
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 221 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - handlingsplan 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kompletterande handlingsplan för kvarstående prognostiserat 
underskott (-199 tkr) för tillväxt- och utvecklingssektorn sedan antagen 
handlingsplan (Ks §175, 2021-05-04) 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 20 mars 2021 §109 att ge Tillväxt- och 
utvecklingssektorn i uppdrag att ta fram en handlingsplan för scenario utifrån 
uppdraget att ha en budget i balans till beredningen 21 april.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn har arbetat fram en handlingsplan som 
kommunstyrelsen beslutade om 2021-05-04 (Ks §175). I handlingsplanen fanns 
förslag på besparingsåtgärder motsvarande 2 523 tkr varav 2 105 tkr behövde 
verkställas för en budget i balans år 2021 för tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Kommunstyrelsen beslutade att inte alla åtgärder i handlingsplanen skulle 
verkställas. Differensen mellan beslutade neddragningar och det totala behovet 
uppgick till 220 tkr (efter första tertialet är behovet aktuell prognos nu -199 tkr). 
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 redovisa förslag på besparingar 
motsvarande 220 tkr.  

Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för kvarstående belopp.  

Prio 1 (220 tkr) 

När handlingsplanen för Campus i12 upprättades var det inte känt att det skulle 
bli en vakant tjänst som näringslivschef på Tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Tjänsten planeras vara vakant till slutet av 2021. Under den vakanta tiden kommer 
sektorschef i tillväxt- och utvecklingssektorn att vara tillförordnad näringslivschef. 
Tiden som tjänsten är vakant beräknas leda till en kostnadsbesparing som täcker 
det prognostiserade kvarstående underskottet för tillväxt- och utvecklingssektorn 
givet att samhället kan öppna upp i höst och att inga andra oförutsedda händelser 
uppkommer.  

Prio 2 (220 tkr) 

Om något oförutsett inträffar så att Tillväxt- och utvecklingssektorn inte kommer 
att kunna hantera det kvarstående underskottet inom egen budgetram finns 
möjlighet att underskottet kan hanteras inom kommunledningskontorets budget.  
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Åtgärd innebär att Kommunledningskontoret vid årets slut ska ha en positiv 
avvikelse jämfört mot budget på motsvarande 220 tkr. Vid tertialrapport 
prognostiserade kommunledningskontoret en positiv avvikelse mot budget med 
764 tkr, varav ekonomi- och upphandlingsavdelningen prognostiserades med en 
positiv avvikelse med 411 tkr.  

Tillfällig besparing år 2021 kommer göras inom framförallt ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen där det kommer att vara lägre personalkostnader än 
budget på grund av dels partiella tjänstledigheter dels glapp vid rekrytering. Detta 
tillsammans med återhållsamhet av övriga kostnader leder till en positiv avvikelse 
mot budget. Resurser som skulle kunna användas för utvecklingsarbeten / 
förstärkningsresurser vid olika typer av projekt kommer att begränsas samt att 
utrymmet för eventuella oförutsedda kostnader minskar.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, Nina von Krusenstierna 
Sektorchefs Tillväxt- och utvecklingssektorn, Simon Lennermo, Biträdande 
ekonomichef och Nelly Hugosson, sektorekonom  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Sektorschef Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Ekonomichef
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Ks § 222 Pension - erbjudande om alternativ KAP-
KL 
Dnr KLK 2020/125 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet återremitteras för att till ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 
förtydliga vilka tjänster som berörs, beskriva riskerna, samt beskriva alternativa 
pensionslösningar. 
 
Stellan Johnsson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

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

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

Erbjudandet kan utan tveksamhet förmedlas till kommundirektör, sektorchefer, 
HR- och ekonomichefer samt beslut kring någon ytterligare befattning som kan 
vara aktuell. För att göra urvalet tydligt föreslås att medlemmar av den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen ska få möjlighet till Alternativ KAP-
KL. I dagsläget förutom ovanstående befattningar innefattar det även kanslichef 
och kommunikationschef. 
Anställda som redan har förmånen påverkas inte. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) att ärendet återremitteras för att 
till ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 förtydliga vilka tjänster som 
berörs, beskriva riskerna, samt beskriva alternativa pensionslösningar. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition Christer Ljungs (L) med fleras återremissyrkande mot 
att ärendet avgörs idag. 
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet återremissyrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen
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Ks § 223 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 
Dnr KLK 2021/95 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet för att se över det som föreskrivs om huruvida möten 
ska genomföras digitalt eller fysiskt. 

Ärendebeskrivning  
Vid aktualitetsprövning av resepolicyn framkom att det fanns behov av revidering.  

Tidigare resepolicy hade två bilagor; 

 riktlinjer för tjänsteresor 
 riktlinjer för personbilar och körsätt vid tjänsteresor.  

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

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Maria Havskog, Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och 
Stellan Johnsson (C) att återremittera ärendet för att se över det som föreskrivs 
om huruvida möten ska genomföras digitalt eller fysiskt. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Sebastian Hörlin (S) med fleras återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Eksjö kommuns resepolicy med gulmarkeringar 
 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 224 Försäljning av Siken 13 
Dnr KLK 2021/147 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för Siken 13. 

Ärendebeskrivning  
Hemhagen och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal för byggnation 
av hyreslägenheter på fastigheten Siken 13, se Ks § 316 2019-10-29.  

Bygglov är beviljat för projektet som omfattar cirka 30 hyreslägenheter. 
Intentionerna i markanvisningsavtalet är uppfyllda och byggnation avses att 
påbörjas under 2021 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  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, Mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt Siken 13 Hemhagen Arkadia 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Arkadia Bostäder Jönköping AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 225 Intresseförfrågan markköp Abborravik 
Dnr KLK 2021/149 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ny detaljplan behöver tas fram för området som helhet och därefter kan frågan 
om markförsäljning avseende mark som idag inte är planlagd återupptas.  
 

Ärendebeskrivning  
Intressenten har lämnat in förfrågan om att få köpa delar av kvarteret Pumpen. 
Området som förfrågan avser är delvis planlagt för verksamheter och ligger till 
viss del utanför planlagt område.  

Samhällsbyggnadssektorn har under längre tid fört diskussioner med intressenten 
om möjliga platser att förvärva för att vidareutveckla sin befintliga verksamhet 
som idag är utspriden. Intressenten vill dels samordna sin egen verksamhet och 
iordningställa byggklar mark för att erbjuda andra verksamheter byggklar mark i 
Abborravik. 

Det finns flertalet tänkbara utformningar då området som förfrågan avser är stort. 
Ett förslag redovisas i presentationen, se underlag. Förslaget behöver dock göras 
mer detaljerat innan ett eventuellt beslut om försäljning bör ske. 

Alternativt kan förfrågan avslås i nuläget med hänvisning till att området bör 
utredas närmare med ny detaljplan norr om kvarteret Pumpen. Det finns flera 
frågor som lämpligen bör utredas närmare för ej planlagda delar och hur området 
norrut från Abborravik bör utvecklas i framtiden.  

Övrigt diskussionsunderlag 

Området vid Abborravik har byggts ut etappvis under en längre tid med enstaka 
nya etableringar. Exploatering av området är förhållandevis kostnadskrävande och 
kräver större investeringar om kommunen ska kunna tillhandahålla byggklara 
tomter för verksamheter. Förutsättningarna i investeringsbudget finns inte för att 
Eksjö kommun ska kunna genomföra tillhandahållande av byggklar mark i 
nuläget. I Eksjö tätort är det i dagsläget begränsad tillgång på byggklar mark för 
verksamheter och det behövs relativt stora infrastruktursatsningar behövs om vi 
ska ha tillgång på byggklar mark för större etableringar.  
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Förfrågan Tingsholmen 
      

Utdrag:  
Tingsholmen Entreprenad AB, Lennart Svensson 
Samhällsbyggnadssektorn

39Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01
(Signerat, SHA-256 4C1B308EF85F3808D4B5FCF1F5074C7D642F6C67B890A8A397E03ECA6723D0BE)

Sida 39 av 85



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 226 Försäljning av mark i kvarteret 
Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 
Dnr KLK 2021/150 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för del av Stocksnäs 1:1 i kvarteret 
Sandbunkern. 

Ärendebeskrivning  
Tre vänner Group AB avser etablera förråds- och lagerlokaler för uthyrning i 
Eksjö. Aktuellt område är beläget utmed Breviksvägen i kvarteret Sandbunkern. 

Området är planlagt för industri enligt detaljplan från 2010. Det bedöms som 
lämpligt med aktuell etablering som inte är transportintensiv med anledning av 
Breviksvägens begränsade standard som innebär att tyngre och mer 
transportintensiva verksamheter inte är önskvärt i området.   

Utformningen har gjorts med beaktande av att möjliggöra en eventuell framtida 
av- och påfart från riksväg 32 vilket också innebär att befintlig cykel-bana som 
arrenderas av cykelklubben tills vidare kan finnas kvar i området.  

Förslag till köpekontrakt har arbetats fram med intressenten, se beslutsunderlag.  

Ledningsutskottet beslutade 2021-05-18 § 82 att till dagens sammanträde ha dialog 
och inhämta synpunkter med Eksjö Cykelklubb som i dagsläget verkar inom det 
aktuella området. Eksjö Cykelklubb har gjort en sammanställning av hur området 
kan påverkas av en försäljning som redovisades under sammanträdet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Stocksnäs 1-1 kvarter Sandbunker 
Brev till beslutsfattande från Cykelklubben  
Nyttjanderättsavtal Cykelklubben 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tre Vänner Group AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 227 Föreningen Fiesta - Eksjö Stadsfest 2021 
Dnr KLK 2021/148 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Fiesta behåller bidraget för 2021 för att genomföra stadsfest sista helgen i 
augusti 

Ärendebeskrivning  
Föreningen Fiesta Eksjö har årligen sedan 2008 arrangerat Eksjö stadsfest. 
Rådande Pandemi (Corona, Covid -19) och de restriktioner som det för med sig 
gjorde det omöjligt att genomföra Eksjö stadsfest 2020.  

Föreningen har nu inkommit med en plan för att kunna genomföra stadsfest sista 
helgen augusti 2021. Planen innebär i stora drag att det kommer genomföras ca 
fyra konserter på samma plats vid olika tidpunkt under lördagen. Konserterna 
kommer ha sittande publik och gällande antal följa de rekommendationerna som 
då gäller. Utöver detta kommer det ske aktiviteter på torget i lämplig omfattning 
utifrån då rådande rekommendationer. Fiesta planerar och hoppas på att det går 
att genomföra en mer normal stadsfest 2022. 

Eksjö kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 200 tkr för att genomföra 
Eksjö stadsfest 2021. En förutsättning för att föreningen ska ha möjlighet att 
genomföra ovan beskrivna plan är att de får behålla årets bidrag.  

Förslaget till beslut grundas i det arbetet som föreningen gör för kommunen 
utifrån att locka hit folk, marknadsföra kommunen och underhållning för många 
såväl kommuninvånare som gäster.   

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      

Utdrag:  
Föreningen Fiesta Eksjö 
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Ks § 228 En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 
2021:16 - remiss 
Dnr KLK 2021/137 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remissvaret delegeras till ledningsutskottet sammanträde 17 augusti. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen beslutade 6 februari 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner.   
 
Eksjö kommun har blivit utsedd att lämna synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 25 augusti 2021.  

Då kommunstyrelsen har sitt sammanträde efter utsatt datum föreslås att 
remissvaret delegeras till ledningsutskottets sammanträde den 17 augusti. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      

Utdrag:  
Kommunledningskontoret 
Ledningsutskottet
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Ks § 229 Promemorian kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om en 
gemensam digital ingång - remiss 
Dnr KLK 2021/151 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att avge yttrandet till Infrastrukturdepartementet. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun är remissinstans till förslag om ny lag och en ny förordning med 
kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av 
information, förfaranden samt hjälp och problemlösningstjänster och om ändring 
av förordning (EU) nr 1024/2012. Med stöd av EU-förordningen ska en 
gemensam digital ingång inrättas i syfte att minska den administrativa bördan för 
privatpersoner och företag när de utövar sin rätt till fri rörlighet och utför ärenden 
eller bedriver verksamhet över gränserna. Ingången ska integreras i den befintliga 
portalen Ditt Europa - Your Europe (europa.eu) och fungera som en central 
kontaktpunkt där länkar ger tillgång till webbsidor med information, förfaranden 
samt hjälp- och problemlösningstjänster som är publicerade på nationell eller EU-
nivå. 

Förslag till ändring handlar om att under behöriga myndigheter lägga till 
kommunala myndigheter som har ett specifikt ansvar för hela eller delar av ett 
informationsområde, ett förfarande eller en hjälp- och problemlösningstjänst som 
omfattas av tillämpningsområdet hos den aktuella förordningen.  

Förordningen trädde i kraft i december 2018, men ska börja tillämpas stegvis. För 
kommunala myndigheter inträder skyldigheten att som behöriga myndigheter 
tillgängliggöra information och hjälp- och problemlösningstjänster den 12 
december 2022. Från och med december 2023 ska de förfarande som omfattas av 
EU-förordningen finnas tillgängliga via ingången. 

En behörig myndighet kan behöva anpassa sin information och sina förfaranden 
för att t.ex. uppfylla förordningens kvalitets- och funktionskrav. I denna del kan 
kommissionen i viss utsträckning bidra med kostnadsfri översättning och hjälpa 
till med att identifiera finansiering som är tillgänglig genom olika fonder och 
program. Sådan finansiering kan till viss del täcka kostnader för den it-anpassning 
och it-utveckling som kan behövas på nationell nivå. 
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Synpunkter på betänkandet är: 

Utifrån remissen är det svårt att se omfattningen av hur det kommer att påverka 
oss som kommun. Men två aspekter som skulle kunna påverka oss och som vi 
skulle vilja ha mer information eller förtydligande av är; 

Om det är ärenden hos en kommun som ska kunna utföras direkt genom portalen 
Ditt Europa - Hur ska eventuella översättningar och anpassningar i IT-system 
inom kommunen finansieras? 

Det behöver förtydligas vilken typ av information samt omfattningen av 
informationen som en kommun som behörig myndighet ska tillhandahålla. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, digitaliseringsstrateg 
Promemorian kompletterande bestämmelser till EUs förordning om en 
gemensam digital ingång – remiss 
Remissmissiv 
      

Utdrag:  
Infrastrukturdepartementet
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Ks § 230 Remiss av SOU 2021:25 Struktur för 
ökad motståndskraft 
Dnr KLK 2021/91 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att avge yttrandet till Justitiedepartementet. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning för att analysera och 
föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på 
central, regional och lokal nivå.  

Utredningen föreslår bland annat en ny lag för kommuners och regioners 
beredskap med ett flertal ambitionshöjningar gällande förberedelser inför, och 
förmåga vid höjd beredskap. Vidare föreslås inrättande av tio beredskapssektorer 
med en sektorsansvarig myndighet per område. Utredningen föreslår även att 
landet ska delas in i större geografiska områden för civil ledning och samordning. 
Dessa områden ska ledas av en civilområdesansvarig länsstyrelse, en så kallad 
civilområdeschef.  

Utredningen framhåller betydelsen av en strukturerad och aktiv samverkan mellan 
myndigheter, kommuner, regioner och privata företag. Hur information delas, 
rapporteras och aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och 
underlag för beslut är centralt både inom krisberedskap och för civilt försvar.   

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning med uppdraget 
att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom 
civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). 

Utredningen föreslår i betänkandet Struktur för ökad motståndskraft att 
samverkansområdena avvecklas och ersätts av tio beredskapssektorer och fyra 
särskilda beredskapsområden. I dessa ingår myndigheter med ansvar för 
verksamheter och funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under kris, 
höjd beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskapssektor föreslås 
få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn, en sektorsansvarig 
myndighet.  

Vidare föreslås att landet delas in i större geografiska områden för civil ledning 
och samordning, civilområden. Dessa ska ledas av en civilområdesansvarig 
länsstyrelse benämnd civilområdeschef. Civilområdena ska följa samma gränser 
som de nuvarande samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna). För att 

45Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01
(Signerat, SHA-256 4C1B308EF85F3808D4B5FCF1F5074C7D642F6C67B890A8A397E03ECA6723D0BE)

Sida 45 av 85



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

skapa ökade förutsättningar för regional samordning mellan det civila och det 
militära försvaret föreslås också att Försvarsmakten anpassar sin regionala 
organisation så att militärregionerna sammanfaller med civilområdena och att två 
nya militärområden och regionstaber därmed inrättas.  

Vidare föreslår utredningen nya uppgifter för Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt förtydliganden av MSB:s roll och fördelningen av ansvar 
och uppgifter inom civilt försvar och krisberedskap. En ny lag, lagen om 
kommuners och regioners beredskap, föreslås ersätta den nuvarande lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunspecifika frågor 
Utredningen föreslår en ny lag, lagen för kommuners och regioners beredskap. 
Lagen ska ersätta nuvarande lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Även 
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska således ersättas med en 
ny förordning.  

En övervägande del av nuvarande bestämmelser överförs till den nya lagen men i 
en annan struktur. Förändringen innebär till viss del även att vissa uppgifter flyttas 
från överenskommelser till lag och förordning. 

Utredningen föreslår vidare att begreppet extraordinära händelser ska ersättas med 
fredstida krissituationer. Med fredstida krissituation avses situationer som 
kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att förutse, drabbar 
många människor och stora delar av samhället, hotar grundläggande värden, 
innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie organisation och 
kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer. 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
Utredningen föreslår att kommuner och regioner ska analysera om det inom deras 
ansvarsområde finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker som i fredstid 
eller under krig allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället eller 
försämra förmågan till verksamhet inom området. Vid analysen ska kommunen 
respektive regionen särskilt beakta händelser som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den egna 
organisationen. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Av förordningen ska det framgå att det i analysen ska ingå att 
identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten. Gällande 
begreppet ansvarsområde gör utredningen bedömningen att verksamhet som 
upphandlats eller bedrivs via valfrihetssystem inte ska ingå i analysen. 

Till skillnad från idag ska det inte göras någon analys av det geografiska området. 
Utredningen föreslår däremot att analyserna fortsättningsvis även ska innefatta 
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perspektivet höjd beredskap. Scenarion för perspektivet höjd beredskap föreslås 
upprättas av statliga myndigheter och delges kommuner och regioner.  

Kommunernas och regionernas arbete med beredskap 
Kommuner och regioner föreslås, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, 
och erfarenheter från hanteringen av tidigare fredstida krissituationer, för varje ny 
mandatperiod besluta om: 

 mål och riktlinjer för arbetet med minskad sårbarhet i den egna 
verksamheten och öka förmåga att hantera fredstida krissituationer 

 en plan för hur fredstida krissituationer ska hanteras. 

Utredning betonar att systematiskt lärande bör vara ingångsvärden i det 
förberedande arbetet. För kommunerna föreslås det nu även att styrdokumentet 
bör omfatta kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

Förberedelser inför höjd beredskap samt utbildning och övning 
Kommuner och regioner föreslås i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav och 
vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Förberedelserna ska genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter, 
kommuner och regioner. Kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs 
för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap. Länsstyrelsen och statliga myndigheter föreslås stödja kommuner 
och regioner med metodstöd, digitala övningar, utbildningspaket med mera. 
Planeringsförutsättningar för höjd beredskap föreslås delges till kommuner och 
regioner av länsstyrelsen och civilområdeschefen i samråd med Försvarsmakten. 

Krisledningsnämnd 
Utredningen föreslår att kommunstyrelsen, respektive regionstyrelsen, ska fullgöra 
uppgiften som krisledningsnämnd. Om det finns särskilda skäl får 
kommunfullmäktige, respektive regionfullmäktige, besluta att någon annan nämnd 
ska vara krisledningsnämnd. Dagens bestämmelser om krislednings-nämndens 
verksamhet och upphörande av krisledningsnämnden överförs i stort oförändrade 
till den nya lagen. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en fredstida 
krissituation medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
detta ska ske. Vid bedömningen ska särskilt beaktas behovet av att vidta effektiva 
åtgärder för att   

 förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner 

 skydda människors liv och hälsa, utöver insatser inom statlig eller 
kommunal räddningstjänst. 

Rapportering av förberedelser inför samt vid fredstida krissituationer och 
under höjd beredskap 
Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits när det gäller förberedelser för 
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fredstida krissituationer och höjd beredskap och hur åtgärderna påverkat 
kommunen eller regionens förmåga att hantera fredstida krissituationer samt 
uppgifterna under höjd beredskap.  

Kommunen och regionen ska även vid fredstida krissituationer samt under höjd 
beredskap delge lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. 

Kommunens geografiska områdesansvar 
Kommuner ska inom sitt geografiska område verka för att berörda aktörer 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet avseende 
fredstida krissituationer samt inför höjd beredskap. Vid fredstida krissituationer 
och under höjd beredskap ska kommuner verka för att berörda aktörer samverkar, 
att de åtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att informationen till 
allmänheten samordnas. Förslaget innebär således ett tillägg om att kommunerna 
även under höjd beredskap ska samordna information till allmänheten.  

Statlig ersättning till kommuner och regioner 
Kommunerna och regionerna har rätt till ersättning från staten för kostnader för 
förberedande uppgifter som de utför enligt 2, 3 och 4 kap. i utredningens förslag 
till ny lag. Uppgifter som rör fredstida krissituationer berättigar till ersättning 
endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande 
och svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan påverka samhällsviktig 
verksamhet i kommunen eller regionen, eller uppgifterna inom civilt försvar. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om ersättningens storlek. 

Utrednings utgångspunkt är att säkerhets- och sårbarhetsreducerande åtgärder 
som inte avser åtgärder för höjd beredskap bör finansieras inom ramen som 
ordinarie verksamhet.  

Eksjö kommuns synpunkter 

Eksjö kommun ser positivt på och tillstyrker de förslag rörande myndighetsnivå 
(beredskapssektorer, sektorsansvarig myndighet, större geografiska områden för 
civil ledning och samordning) som tas upp i betänkandet Struktur för ökad 
motståndskraft (SOU 2021:25). Utredningens förslag ger en tydligare överbyggnad 
i form av en nationellt samordnad beredskap1, något som kan balansera 
upprätthållandet av ansvarsprincipen vid kriser där hela systemet överväldigas av 
krisen2.  

 

1 Sid 16, Perspektiv på pandemin– inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av 
coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 

2 Sid 13, Ibid. 

48Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01
(Signerat, SHA-256 4C1B308EF85F3808D4B5FCF1F5074C7D642F6C67B890A8A397E03ECA6723D0BE)

Sida 48 av 85



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Eksjö kommun upplever dock en avsaknad av ett väl belyst kommunalt 
perspektiv i utredningens betänkande. Utredningen saknar en grundlig analys av 
vilka behov kommuner har avseende civilt försvar. Utredningen belyser inte heller 
de effekter de framlagda förslagen skulle innebära för kommuner vilket motiverar 
en ny utredning där kommuners beredskap står i fokus. Många av de 
ambitionshöjningar som föreslås ses som positiva men anses ej vara finansierade.  

Säkerhetsskydd 
En utgångspunkt i utredningsarbetet har varit att det civila försvaret så långt som 
möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. 
Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid ger en grundläggande förmåga 
att hantera situationer under höjd beredskap och då ytterst krig3. 

Att ha som utgångspunkt att se krisberedskapen och det civila försvaret som 
kommunicerande kärl och ömsesidigt förstärkande är särskilt viktigt mot 
bakgrund av den breddade hotbilden. Det kan, som nämnts, handla om allt ifrån 
påverkansoperationer till sabotage och skadegörelse och det kan vara oklart vem 
som är den egentliga angriparen. Det innebär att denna gråzonsproblematik måste 
hanteras av samhällets fredstida strukturer. Likaså måste störningar i 
samhällsviktig verksamhet som inträffar som en konsekvens av antagonistiska 
angrepp hanteras inom ramen för krisberedskapen4. 

Med en helhetssyn på de hot som riktas mot Sverige följer att arbetet med 
säkerhetsskydd är grundläggande för vår förmåga att hantera antagonistiska hot 
och för att minska sårbarheten på alla nivåer i samhället. Enligt Säkerhetspolisen 
bör ett väl fungerande säkerhetsskydd vara grunden i uppbyggnaden av 
totalförsvaret. Utredningen delar Säkerhetspolisens bedömning som utgör en 
utgångspunkt i utredningens övervägande och förslag5. 

Utredningens förslag innebär att kommuner och regioner ska beakta 
totalförsvarets krav och att förberedelser ska genomföras i samverkan med 
berörda statliga myndigheter, andra kommuner och regioner. Därmed skapas 
enhetlighet i förhållande till de bestämmelser som gäller för statliga 
myndigheter6.För att en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt 
försvar ska bli effektiv krävs en tydlighet i hur rapportering och 
informationsdelning mellan statliga myndigheter, kommuner och regioner ska 
fungera. Det handlar om rapportering av hur beredskapsförmågan ser ut 
(beredskapsläget), rapportering vid fredstida krissituationer samt rapportering 
under höjd beredskap och då ytterst krig. Hur information delas, rapporteras och 

 

3 Sid 148, SOU 2021:25 

4 Sid 149, Ibid. 

5 Sid 148, Ibid. 

6 Sid 38, SOU 2021:25 
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aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och underlag för beslut är 
centralt både inom krisberedskap och för civilt försvar7. 

Rubrikerna 14.4.5 Rapportering av förberedelser8, 14.5.3 Rapportering vid 
fredstida krissituationer samt under höjd beredskap9 och 14.6 Kommunernas 
geografiska områdesansvar10 betonar vikten av samverkan och 
informationsdelning.  

Eksjö kommun vill med ovan text understryka vikten som utredningen lägger på 
informationsdelning, samverkan och samarbete. Eksjö kommun tillstyrker även 
särskilt ett stärkt säkerhetsskyddsarbete men vill samtidigt lyfta lagrådsremissen 
Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet och då särskilt stycket 6.1 Skyldigheten att ingå 
säkerhetsskydds avtal utvidgas.  

I lagrådsremissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet föreslås att skyldigheten att 
ingå säkerhetskyddsavtal ska utvidgas till att (bland annat) även inkludera att 
inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan aktör11.  
Säkerhetsskyddsavtal ska ingås om aktören kan få tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller 
högre, eller annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet. Mellan statliga myndigheter ska kravet på säkerhetsskyddsavtal 
endast gälla vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad12. 
Lagändringarna i säkerhetsskyddslagen (och två andra lagar) föreslås träda i kraft 1 
december 202113.  

Eksjö kommun befarar att en ökad strukturerad och aktiv samverkan mellan 
totalförsvarets aktörer (myndigheter, kommuner, regioner och privata företag), 
som SOU 2021:25 med rätta lyfter fram, kan komma att hämmas av effekten av 
lagrådsremissens innebörd under rubriken 6.1 Skyldigheten att ingå säkerhetsskydds 
avtal utvidgas. Farhågan utgörs av att krav på säkerhetsskyddsavtal vid samarbeten 
och samverkan kommer vara mycket resurskrävande vid samarbeten med många 
parter för kommunerna. En annan farhåga är att samverkan och samarbete i 
händelse av höjd beredskap, med ökade krav på flexibilitet och snabbhet, kan 
komma att hämmas av samma skäl.  

 

7 Sid 39, Ibid. 

8 Sid 465, Ibid. 

9 Sid 472, Ibid. 

10 Sid 475, Ibid. 

11 Sid 26, Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet 

12 Sid 33, Ibid. 

13 Sid 1, Ibid. 
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Risk- och sårbarhetsanalys 
Eksjö kommun tillstyrker det ändrade fokuset i risk- och sårbarhetsanalysen mot 
att inriktas mer mot att identifiera samhällsviktig verksamhet och arbetet med 
kontinuitetshantering14. Detsamma gäller utredningens förslag om att 
säkerhetsskyddsanalysen ger underlag för hur arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen kan bedrivas så att gällande regelverk för säkerhetsskydd kan 
efterlevas15.  

Eksjö kommun ställer sig dock tveksam kring att risk- och sårbarhetsanalysen 
fortsatt särskilt ska beakta händelser som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den egna 
organisationen. Analys av hot och risker inom ansvarsområdet som i fredstid eller 
under höjd beredskap allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i 
samhället eller försämra förmågan till verksamhet inom området16 bedöms ta 
oproportionerligt med resurser i anspråk med tveksam kvalitet i resultatet17. I risk-
och sårbarhetsanalysen, liksom i riskanalysen kopplat till lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 3 och 8 §§, efterfrågas riskidentifiering med ett 
framåtblickande perspektiv, där även mer omfattande olyckor som inträffar mer 
sällan eller som inte har inträffat ska identifieras.  

Kommunerna förväntas här bedöma risken (sannolikheten + konsekvensen) av 
exempelvis en kärnteknisk olycka18. Detta kan sättas i perspektiv till 
Strålsäkerhetsmyndighetens egna risk- och sårbarhetsanalys 2020, där SSM anger 
att allvarliga radiologiska nödsituationer är ovanliga och det saknas därför i de 
flesta fall ett empiriskt underlag för att beräkna sannolikheten för att de inträffar. 
SSM har därför avstått från att ange sannolikheten för de dimensionerande 
händelser som myndigheten fastställt19. 

Eksjö kommun förordar därför, liksom utredningen föreslår rörande perspektivet 
höjd beredskap vid kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalysen20, att 
även scenarier för fredstida krissituationer tas fram av statliga myndigheter och 
delges kommunerna. Om Strålsäkerhetsmyndigheten, som får anses vara expert 

 

14 Sid 456, SOU 2021:25 

15 Sid 457, Ibid. 

16 Sid 457, Ibid. 

17 Sid 95, Kunskap för beredskap – vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och 
hur kan nyttan öka?, FOI-R--4804--SE 

18 Sid 67, Vägledning för kommunala handlingsprogram, MSB246 – april 2011 

19 Sid 17, Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2020, Dnr SSM2020-4480 

20 Sid 457, SOU 2021:25 
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inom sitt område, inte bedömer sannolikheten för en kärnteknisk olycka, kan inte 
en mindre kommun i Jönköpings län förväntas göra det.  

Det omedelbara hotet för majoriteten av kommunens samhällsviktiga 
verksamheter utgörs av sekundäreffekter i form av avbrott av kritiska beroenden – 
för dessa verksamheter är det irrelevant vad som primärt har orsakat avbrottet21. 
Att analyser av övergripande karaktär görs av många aktörer oberoende av 
varandra uppfattas vara ineffektivt. Fokus bör vara på hur man hanterar en 
oönskad händelse oaktat vad som orsakat den22,23- denna approach gör 
krisberedskapen och det civila försvaret till kommunicerande kärl och ömsesidigt 
förstärkande i praktiken, inte endast i betraktande24.  

Utredningens bedömning att upphandlad verksamhet eller verksamhet som 
bedrivs via valfrihetssystem inte ska ingå i risk- och sårbarhetsanalysen, ställer sig 
Eksjö kommun tveksam till då många kommuner upphandlar verksamhet (vilka 
kan utgöra kritiska beroenden) som kan påverka upprätthållande av samhällsviktig 
verksamhet. Kritiska beroenden har stor påverkan på samhällsviktig verksamhet i 
fredstid, något som blev uppenbart i samband med den pågående covid-19 
pandemin25. Eksjö kommun bedömer att dessa kritiska beroendens påverkan på 
samhällsviktig verksamhet, inklusive de som eventuellt är upphandlade, blir än 
mer uppenbart under höjd beredskap och särskilt bör beaktas i planeringen inför 
ett sådant scenario. 

Sammanfattningsvis tillstyrker Eksjö kommun många av de ambitionshöjningar 
som föreslås men ser ett behov av en förstärkt grund i form av extra resurser och 
ökad redundans26 – även på kommunal nivå. Detta görs lämpligast utifrån ett 
kommunalt behovsperspektiv där ambitionshöjning och finansiering taktar.   

 
 
 
 

 

21 Sid 17, Hjälpa eller stjälpa? – en analys av behovet av reviderade RSA-föreskrifter, FOI Memo 
7425 

22 Sid 13, Perspektiv på pandemin– inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 

23 Sid 95, Kunskap för beredskap – vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och 
hur kan nyttan öka?, FOI-R--4804--SE 

24 Sid 149, SOU 2021:25 

25 Sid 35, Perspektiv på pandemin – inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 

26 Sid 16, Ibid. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att beslut om 
yttrandet delegeras till kommunstyrelsens presidium. 
 
Sebastian Hörlin (S) med bifall från Ingegerd Axell (S) yrkar avslag på 
Christer Ljungs (L) ändringssyrkande. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Christer Ljungs (L) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare och 
Micael Carlsson, räddningschef 
Struktur för ökad motståndskraft - Remiss av SOU 2021:25 motståndskraft 
 
Utdrag:  
Justitiedepartementet
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Ks § 231 Markanvisning Trädgårdsstaden, 
Kvarnarp 
Dnr KLK 2021/152 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge delegation till mät- och exploateringschefen att ingå markanvisningsavtal 
med Eksjöhus och Vallsjöhus för kvarteret Myntan och Gurkörten. 

Ärendebeskrivning  
I samband med att detaljplaneprocessen för Trädgårdsstaden började under 2018 
gavs intressenter möjligheten att skicka in ansökningar för tilldelning av 
markanvisningar. Flera ansökningar avseende bostadsprojekt skickades in. Med 
anledning av att detaljplanen under tiden har justerats och varit överklagad har 
arbetet med markanvisningarna avvaktat. Detaljplanen vann laga kraft i februari i 
år och arbetet med markanvisningarna har därefter återupptagits parallellt med 
projektering och förberedelser för att påbörja exploatering i området. 

Förslaget innebär att börja med markanvisning för kvarteret Myntan och 
Gurkörten i en första etapp. Örtagårdsgatan utmed förskolan och Jordgubbsgatan 
byggs ut i den första etappen för att ordna tillfarten till den nya förskolan och 
öppnar upp för exploatering av kvarteren söder om förskolan. Vallsjöhus och 
Eksjöhus har lämnat in ansökan om markanvisning för dessa kvarter 2018. 

Intressenterna har nyligen givits möjlighet att justera sina förslag enligt den 
omarbetade detaljplanen för den första etappen söder om förskolan, kvarteret 
Myntan och Gurkörten. Båda intressenterna har inkommit med nytt förslag för 
kvarteren. 

Projektering och kostnadskalkyler är inte tillräckligt långt framskridna för att 
skriva mer ingående markanvisningsavtal med berörda parter. Förslaget är därför 
att mät- och exploateringschefen ges delegation att ingå markanvisningsavtal med 
berörda intressenter genom att samordna och dela upp kvarteren till båda 
intressenterna. Avsikten är att tilldela båda intressenterna ett likvärdigt antal 
tomter och samordna projektering med anslutningar och fastighetsbildning 
gemensamt. För närvarande uppskattas att kvarteren kan vara byggklara våren 
2022. 

Resterande ansökningar och intressenter på övriga kvarter avses att tilldelas i ett 
senare skede. Kvarteret Gräslöken är ett stort område där det inte har inkommit 
formella ansökningar men det förs diskussioner med ett flertal intressenter som är 
intresserade av att bygga flerfamiljshus och som kan vara lämpligt att påbörja 
inom relativt nära framtid. 
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Kvarteren Persiljan, Lavendeln med flera i Örtagårdsgatans förlängning från 
förskolan bedöms inte vara lämpliga att påbörja i nuläget utan avvaktar tills vidare. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-05-04 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 232 Markanvisning kvarteret Fjällviolen och 
Ängsviolen, Kvarnarp 
Dnr KLK 2021/153 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att förtydliga i markanvisningsavtalet att köparen står för avstyckningskostnader. 
 
att godkänna markanvisningsavtal för kvarteret Fjällviolen och Ängsviolen 

Ärendebeskrivning  
Vallsjöhus och Eksjö kommun skrev avtal om markanvisning för aktuella kvarter i 
Kvarnarp under 2019. Det tidigare avtalet omfattade att totalt minst 13 
bostadsrätter skulle uppföras. Exploatören har under cirka ett år marknadsfört 17 
bostadsrätter i radhusform men inte nått upp i tillräckligt många påskrivna 
kontrakt för att kunna starta upp byggnation.  

Exploatören bedömer att det i nuläget är större efterfrågan på äganderätter och 
har därför begärt att ändra projektet till att omfatta 14 äganderätter förlagda som 
parhus. 

Ett nytt förslag är därför framtaget i enlighet med detta. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
förtydliga i markanvisningsavtalet att köparen står för avstyckningskostnader. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-05-05 
Markanvisningsavtal 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Vallsjöhus 
Mät- och exploateringsenheten
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Ks § 233 Lennart Grandelius väg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/27 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Ortnamnsrådets 
rekommendationer. 

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

Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2021-01-25 följande; Uppkalla en 
väg efter Lennart Grandelius. Förslagsställaren framför att Lennart Grandelius har 
satt starka avtryck i att bevara Eksjö trästads historia och bevarande för framtiden. 
Lennart Grandelius var med och startade Qvarnarps Byggnadsvård. Han 
upptäckte glasplåtar på en vind i centrum från äldre fotograf, en upptäckt som 
hade kunnat försvinna i en brand. Listan över Lennart Grandelius gärningar är 
lång. När det nu byggs så mycket runt Kvarnarp, tycker förslagsställaren att det 
vore lämpligt att Lennart Grandelius får en väg uppkallad efter sig. 

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 framgår bland annat följande: 
Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det är därför särskilt viktigt att kommunerna i sitt arbete tillämpar god 
ortnamnssed, kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kapitlet 4 § (Lag 2013:548). 

Vid bruk av memorialnamn rekommenderar Ortnamnsrådet, som är ett 
rådgivande organ till Lantmäteriverket, följande: 
I enlighet med Förenta Nationernas resolution antagen 2002 ”att praktisera 
memorialnamngivning inom kommunen på så sätt att en rimlig, av kommunen 
själv fastlagd tid måste ha gått innan en avliden persons namn får användas i 
ortnamn (till exempel i namn på gator, torg och allmänna platser). Som rimlig tid 
rekommenderas 3-5 år.” 

Upplysningsvis har namn redan beslutats och använts i arbetsmaterial enligt 
förslag som togs fram 2018 för gator och kvarter i det nya området när 
detaljplanearbetet påbörjades. 

Med hänsyn till detta föreslås att avvakta till ett lämpligt och värdigt objekt dyker 
upp i samband med ny exploatering och byggnation i Eksjö. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist och 
kartingenjör Anne-Lie Andersson, 2021-04-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Ks § 234 Skyddsnät mot Eksjöån - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/15 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

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

Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande:  
Många barn i varierande åldrar använder vintertid pulkabacken vid Vattentornet 
både dagtid och kvällstid i mörker. Höga hastigheter uppstår. Backen avslutas vid 
åkanten. Flertal barn försöker välta ur sina pulkor på gångbanan för att stoppa 
upp hastigheten innan ån. Förslagsställaren vill förhindra olyckor och skapa en 
säker pulkaåkning genom att det anordnas följande: 

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

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

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 framgår följande. Vattenledningsparken är 
i gällande detaljplan avsedd som parkområde och en park kan ha många olika 
användningar. När det gäller skyddsanordningar ligger fokus på att hålla räcken 
och staket i ordning vid de lekplatser som ligger i direkt närhet av vatten 
exempelvis i Finlandsparken. På övriga platser kan skyddsåtgärder vara 
motiverade längs vissa cykelvägar, vägar och broar där risken kan antas större.  

Utmed Eksjöån genom staden finns partier med räcken och utan räcken. 
Generellt finns räcken vid samtliga broar samt på platser med brantare kanter och 
därmed risk för högre fallhöjd vid en olycka.  

På den aktuella platsen finns ingen direkt risk att hänvisa till förutom när kullen 
används för pulkaåkning i riktning mot ån.  

Förslagen som tas upp i medborgarförslaget är genomförbara rent tekniskt och 
skulle sannolikt få önskad effekt. Någon exakt kostnad för åtgärden har inte tagits 
fram. Materialkostnaderna bedöms som låga men åtgärden skulle skapa ytterligare 
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moment för gatu- och parkavdelningen att hantera vilket bör minimeras så länge 
behovet av tid till de mest grundläggande arbetsuppgifterna fortsatt är stort.  

En mer permanent lösning än tillfälliga skyddsnät skulle kunna vara att bygga 
staket utmed ån. Det skulle innebära en högre investeringskostnad men en låg 
driftkostnad. Ett prydligt metallstaket skulle kunna passa väl in i miljön. 
Samhällsbyggnadssektorn bedömer dock att det finns andra mer angelägna 
åtgärder.  

Samhällsbyggnadssektorn vill i detta fall hänvisa till det egna ansvaret som 
föräldrar har för sina barns och egna aktiviteter inom kommunens allmänna ytor.  

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att inga ytterligare åtgärder görs men kan i 
samband med renovering eller inköp av nya bänkar längs gång- och cykelvägen 
placera dessa på ett sätt som minimerar risken för att någon hamnar i ån. 
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en särskild guide till 
ökad vattensäkerhet. Guiden bifogas för den som är intresserad av att fördjupa sig 
i ämnet. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Medborgarförslag från Siv Blom 2021-01-15 
Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare, 
Publ.nr MSB249 - oktober 2012  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 235 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås 
Dnr KLK 2021/154 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i avtalet under § 1 parter komplettera skrivningen för Eksjö kommunen med 
att även innefatta kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat samverkansavtal mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 

Ärendebeskrivning  
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning 
för att säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom 
områdena som avses i förslaget till samverkansavtal.  

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 
kapitlet 37 § Kommunallagen och 3 kapitlet 17-18 §§ Lagen om offentlig 
upphandling.  

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop 
och vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.   

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för 
att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra 
kommunens uppgifter inom något specifikt område. Avtalssamverkan kan 
exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 
myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den 
egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en samverkansform 
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under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för samarbete i 
till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd.  

Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning 
som parterna ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta 
avtal. Det är handläggning av ärenden som avser offentliga tjänster det vill säga 
sådana som kan härledas till ett offentligrättsligt åliggande för en myndighet att 
tillhandahålla desamma eller att åtminstone se till att så sker. 

Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   

1. Livsmedel   

2. Miljö- och hälsoskydd 

3. Förorenade områden   

4. Plan- och bygg   

5. Översiktsplanering och detaljplanering   

6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  

7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  

8. Trafikplanering   

9. Bostadsanpassning   

10. Serveringstillstånd   

Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift, till handläggning i allmänhet 
inom ett visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas 
ut på uppdrag.   

Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, 
förvaltningschefer för de områden avtalet omfattar eller motsvarande 
befattningshavare alternativt befattningshavare som kommunen utser.  

Avtalet bygger på att ersättningen till den kommunen som utför tjänst åt annan 
kommun är kostnadsneutral.  

Målsättningen är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan 
utföras i enlighet med respektive parts ansvar för uppgiften. Parterna ska 
samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till 
ökad effektivitet i sina verksamheter. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att i avtalet 
under § 1 parter komplettera skrivningen för Eksjö kommunen med att även 
innefatta kommunstyrelsen. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-11 
Samverkansavtal  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Socialberedningen 

63Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01
(Signerat, SHA-256 4C1B308EF85F3808D4B5FCF1F5074C7D642F6C67B890A8A397E03ECA6723D0BE)

Sida 63 av 85



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 236 Regional transportplan – yttrande 
avgränsningssamråd för miljöbedömning 
Dnr KLK 2021/155 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna yttrande enligt förslag. 

Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län väntas under 2021 få regeringens uppdrag att upprätta en 
regional transportplan för Jönköpings län för åren 2022-2033. Planen ska avse 
investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Jönköpings län. Region 
Jönköpings län ska göra en strategisk miljöbedömning av den regionala 
transportplanen eftersom dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas. Regionen har därför sänt ut 
miljöbedömningen för samråd till kommunerna. Den avgränsning som samrådet 
avser syftar till att få en effektiv och verkningsfull besluts- och 
genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag samt att 
koncentrera miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning till de 
miljöfrågor som har störst betydelse. 

Eksjö kommun har tagit del av avgränsningssamrådet och uppfattar underlaget 
som heltäckande och väl genomarbetat. För Eksjö kommun är fortsatt tydliga 
kopplingar från Höglandet in mot Jönköping prioriterade utifrån 
kollektivtrafiksynpunkt. Ett effektivt kollektivtrafiksystem med minsta möjliga 
miljöpåverkan i kombination med en ökad tillgänglighet och effektivitet för 
näringslivets transporter gynnar Eksjö kommuns målsättningar. Transportsektorn 
är den enskilda sektor som ger upphov till de största klimatpåverkande utsläppen i 
Eksjö kommun. Genom att fortsätta göra stora insatser i det transportintensiva 
Jönköpings läns infrastruktur bör stora miljövinster kunna göras.  
Eksjö kommun har ingen erinran mot förslaget.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-12 
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional transportplan 2022-2033, 
2021-04-26  
      

Utdrag:  
Regional utveckling 
Samhällsbyggnadsberedningen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 237 Uppföljning handlingsplan 
funktionshinder 
Dnr KLK 2021/156 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen. 

Ärendebeskrivning  
Handlingsplanen för funktionshinder antogs av kommunstyrelsen  
2017-09-05. Handlingsplanen ska följas upp årligen. 

Handlingsplanen har skickats ut till kommunledningskontoret, samtliga sektorer 
samt de kommunala bolagen för uppföljning. Information om pågående 
uppföljning har redovisats för kommunala funktionshinderrådet 2021-05-05. 
Rådet hade inga synpunkter på uppföljningen. 

Uppföljningen finns redovisad i tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14. Slutsats av 
uppföljningen är att sammantaget kan Eksjö kommun med bolag ha ett 
fungerande arbetssätt för att uppnå syftet med handlingsplanen. Ett kontinuerligt 
arbete med relevant utbildning och kunskapsuppbyggnad inom de olika 
arbetsområden som på olika sätt berör funktionshinder ses som viktigt ur 
förvaltningens perspektiv. Ett tydligare koncernövergripande arbetssätt är 
eftersträvansvärt och även om det idag finns nyckelpersoner i verksamheten skulle 
fler behövas för att ytterliga bredda kunskapen kring frågorna.  

Denna uppföljning genomförs i syfte att kontrollera genomförandegraden i 
handlingsplanen för funktionshinder. Denna handlingsplan är kopplad till det 
tidigare politiska programmet ”Politiskt program med åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning”. Detta program ersattes av kommunprogrammet när det 
antogs 2019-10-24 och för att handlingsprogrammet ska följa kommunens policy 
för styrning och ledning samt kommunprogrammet bör handlingsplanen 
revideras.  

Eksjö kommun med bolag arbetar med samtliga delar i handlingsplanen och 
kunskapsnivån och en bredare förståelse för frågorna har implementerats de 
senare åren. 

 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2012-05-14 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Handlingsplan funktionshinder 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunala funktionshinderrådet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 238 Behovsanalys omsorgen 
funktionsnedsättning 2022-2024 
Dnr KLK 2021/157 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade (Ks §198, 2019-05-28) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till kommunstyrelsen i november 2020 redovisa en uppdaterad version av 
befintlig plan för omsorgen. Kommunstyrelsens tidsplan har dock inte kunnat 
hållas. På grund av pandemin påbörjades processen i oktober 2020. Då inledde 
funktionschefen uppdateringen tillsammans med nyckelpersoner inom omsorgen 
funktionsnedsättning i linje med uppdragets syfte och målsättning. Avsikt är att ge 
hög kvalitet samt aktuell omvärldsbevakning och lokal information. Som 
komplement har aktuellt kunskapsläge inhämtas och satts i relation till situationen 
i Eksjö kommun.  
Behovsanalysen är en startpunkt och det fortsatta arbetet med omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning i fokus kommer att ske i dialog med brukare, 
anhöriga, organisationer, utförare och professionella externt och internt. 

Behovsanalys 2022 – 2024 
Den samlade behovsanalysen bygger på kartläggning, kunskap och 
informationsinsamling från aktuella enhetschefer inom IFO, omvärldsbevakning 
och lagstiftning. Behovsanalysen ger även en kunskapsbakgrund avseende IFO:s 
kvalitetsledningssystem och aktuella arbete med ständiga förbättringar och 
systematisk uppföljning för att utveckla verksamheterna. Även IFO:s organisation 
samt ansvarsområden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
lyfts fram. 

Ur det samlade materialet synliggörs de gemensamma framgångsfaktorer tillika 
behovsområden som bedöms centrala och prioriterade för omsorgen 
funktionsnedsättning IFO 2022–2024. Behovsområdena är inkluderade i IFO:s 
samlade kvalitets- och utvecklingsarbete som framgår av IFO:s verksamhetsplan 
och dess kopplade handlingsplan IFO 2021.  

 

 

Framgångsfaktorer tillika behovsområden 
 Kvalitet och hållbarhet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Implementering av ny teknik och digitalisering 
 Bostäder och lokaler-renovering och underhåll 
 Omsorgstyngd och resurser 

Dessa prioriterade behovsområden inrymmer åtgärder som samlat bedöms möta 
både nuvarande och kommande brukares omsorgsbehov samt krav utifrån 
lagstiftning samt hållbarhet, kvalitet och effekt över tid.  

 
Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, IFO och Carina 
Andersson, funktionschef IFO, 2021-05-05. 
Behovsanalys av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, IFO, 2021-05-05.  
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Socialchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 239 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 

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.  

Ej verkställt beslut inom särskilt boende: Personen blev erbjuden lägenhet och 
tackade ja inom tre månader, men flyttade in efter tre månader. 

Kontaktperson har verksamheten har inte hittat rätt matchning som 
kontaktpersoner. 

Kvarstår från kvartal 4 – 2020: Avbruten verkställighet dagverksamhet: Brukarna 
har tackat nej till hembesök som alternativ under dagverksamheternas stängning 
på grund av covid-19.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2021-04-29. 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialberedningen 
Socialt ansvarig socionom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 240 Undersök möjligheten att bevilja 
trygghetslarm till alla ensamma i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/60 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  

Undersök möjligheten att även de ensamma som bor i Eksjö kommun, som 
saknar andra insatser av kommunens omsorgsverksamhet, kan beviljas 
trygghetslarm.    

Många lever ensamma utan vänner eller nära anhöriga och känner oro över att 
inte kunna få hjälp när olyckan är framme. Covid-19 kan ha ett snabbt förlopp 
och omöjliggöra möjligheten att själv kunna ringa efter hjälp.  

Förslagsställaren har kontaktats och hen menar att det finns många ensamma 
människor i samhället som skulle känna en ökad trygghet med ett larm.  

Sociala sektorn i Eksjö kommun erbjuder trygghetslarm som är en 
trygghetsskapande insats som kan beviljas den som känner sig otrygg i hemmet. 
Det är en individuell, biståndsprövad insats. För personer över 80 år sker ett 
förenklat ansökningsförfarande. För personer under 80 år finns möjligheten att 
ansöka om trygghetslarm och en individuell prövning görs av en 
biståndshandläggare. Trygghetslarmet innehåller ingen kontrollfunktion. Det sker 
inga kontroller eller besök hon enskild brukare om inte larmets använts inom en 
tidsperiod. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, och Gunilla Bergdalen, 
verksamhetsutvecklare, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslaget 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställare 
Socialchef 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 241 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån den fortsatta smittspridningen i samhället, och en fortsatt hög nivå av 
antal vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter 
fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti.  

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

Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället, och en hög nivå av 
antal vårdade hos Region Jönköpings län, föreslås att Eksjö kommuns 
Kontaktcenter håller fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti 
2021.  

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

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 
Pm Covid 2021-05-27 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 242 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Retro secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att från och med 2021-06-07 öppna Retro-secondhandbutik. 

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. 
Målgruppen i fas 2 har erbjudits vaccin. 

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

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-05-12 
Pm Covid 2021-05-27 
      

Utdrag:  
Socialchef  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 

74Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01
(Signerat, SHA-256 4C1B308EF85F3808D4B5FCF1F5074C7D642F6C67B890A8A397E03ECA6723D0BE)

Sida 74 av 85



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 243 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Café i12 
Dnr KLK 2020/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att från och med 2021-06-07 öppna Café i12. 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Brukarna i 
verksamheten har erbjudits vaccin mot covid-19.  

Under perioden som caféet varit stängt för besök har den dagliga verksamheten 
varit öppen.  

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
Pandemilagen. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-05-17 
Pm Covid 2021-05-27 
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 244 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar - konferensverksamheten 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att från och med 2021-06-07 öppna upp konferensverksamheten.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 § 254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena. Vid kommunstyrelsen sammanträde 
2021-02-23 beslutades att återremittera fritidsavdelningens framställan om att få 
öppna viss konferensverksamhet på Olsbergs arena.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 183 att fortsätta hålla all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena stängt, samt att beslutet gäller till 6 juni. 

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

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

Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att öppna 
konferensverksamheten men enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att datum för 
öppnande är 2021-06-07. 

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

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Pm Covid 2021-05-27 
 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 245 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att från och med 2021-06-07 öppna upp Eksjö museum och Eksjö Tourist center 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 182 att Eksjö museum och Eksjö 
Tourist center öppnar för fysiska besök med maximalt antal fyra (4) besökare i 
butiken, att Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök 
med maximalt antal tio (10) besökare i de övriga utställningslokalerna samt att 
beslutet gäller från och med 2021-05-17—2021-06-06.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 Handsprit finns vid disken samt på varje våningsplan. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Plexiglasskiva finns framför disken. 
 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för personal. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att från och med 
2021-06-07 öppna upp Eksjö museum och Eksjö Tourist center utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

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

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Pm Covid 2021-05-27 
 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Kulturchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 246 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund 
Dnr KLK 2020/263 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att från och med 2021-06-07 öppna upp Eksjö Stadsbibliotek och 
Biblioteksfilialen i Mariannelund, men enligt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.   

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 § 36 att Eksjö Stadsbibliotek och 
Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet med ordinarie öppettider för att ta 
emot låntagare vid korta besök enligt modellen ”lämna, låna, gå” från och med 
2021-01-25 till och med 2021-02-28, samt att åter erbjuda service med 
biblioteksbussen för utkörning av böcker och andra medier.  
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår besluta att öppna upp Eksjö 
Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund, men enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Maria Havskog (C) att datum för 
öppnande är 2021-06-07. 

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

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Pm Covid 2021-05-27 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Bibliotekschef 
Kulturchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 247 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn Samverkansprotokoll 2021-04-14 
Barn- och utbildningssektorns Samverkansprotokoll 2021-05-06 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-05-20 

 

-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 248 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-05-18 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 11 delegationsbeslut 
gjorda ut HR-chef, upphandlare och upphandlingssamordnare 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Underlag från kommunledningskontoret 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 249 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2021-05-19 
BUB protokoll 2021-05-19 
SocB protokoll 2021-05-19 
SoC protokoll 2021-05-19 
TUB protokoll 2021-05-19 
SbN protokoll 2021-05-19  
SbB protokoll 2021-05-19 

 

---- 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 250 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från   

Eksjö Fordonsutbildning 2021-03-05, 2021-03-11, 2021-03-12 
Eksjö Energi AB 2021-03-16, 2021-03-23, 2021-04-20 
Eksjö Energi Elit AB 2021-03-16, 2021-03-23, 2021-04-20 
Eksjö Elnät AB 2021-03-16, 2021-03-23, 2021-04-20 
Eksjöbostäder AB 2021-03-15, 2021-03-23, 2021-04-26   
Eksjö Kommunfastigheter AB 2021-03-15, 2021-03-23, 2021-04-25 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 2021-03-15 
AB Eksjö Industribyggnader 2021-03-17, 2021-03-23 
MA Industrifastigheter AB 2021-03-17, 2021-03-23 
Skruven fastighetsbolag i Mariannelund AB 2021-03-17, 2021-03-23 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-01


 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Ordförande, kommundirektör och sekreterare deltar på plats, övriga digitalt.                                                   


Digitalt via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-18:20  
  
Beslutande 


Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande  
Markus Kyllenbeck (M)  
Sebastian Hörlin (S), § 211–216, 218-250 
Maria Havskog (C)  
Ulf Björlingson (M)  
Lennart Gustavsson (S) § 211-216, 218-250 
Stellan Johnsson (C) § 211-221, 223-250 
Ingegerd Axell (S) § 211-215, 217-250 
Bo Ljung (KD)  
Rozita Hedqvist (S) 211-215, 217-250 
Christer Ljung (L)  
Birgitta Johansson (S) 


 
Tjänstgörande ersättare Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 211–219, 221-250 


Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 220   
Jan Ekelund (S) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) § 217 
Jan Ekelund (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S) § 216 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Lennart Gustafsson (S) § 217 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Rozita Hedqvist (S) § 216 
Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 222 


 
Övriga närvarande  


Ersättare Johan Ragnarsson (V) § 211-215, 218-250 
Lea Petersson (MP)  
Ingbritt Martinsson (C) § 211-221, 223-250 
Jan Ekelund (S) § 211-215, 218-250 
Annelie Sjöberg (M) § 211-214, 221, 223-226, 230-232 
Marie-Louise Gunnarsson (M § 211-219, 221-250 


 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
 Tord du Rietz, föredragande 


Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 213-214 
Karin Höljfors, ekonomichef § 213-214 
Mikael Wärnbring, sektorchef samhällsbyggnadschef § 224-226, 231-232 
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 224-226, 231-232 
Magnus Thulin, säkerhetssamordnare § 230 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 223 
Kim Olsson, digitaliseringsstrateg § 229 
Malin Claesson, HR-chef § 222 
Micael Carlsson, räddningschef § 220 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-06-01 


 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


Övriga Annelie Tellmo, förbundsdirektör Höglandsförbundet § 212 
Katarina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet § 212 


 
Utses att justera Rozita Hedqvist § 211-215, 217-250                       Sebastian Hörlin § 216  
 
Justeringens plats  Justeringen sker digitalt 2021-06-04    Paragrafer 211-250 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 


  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   …………………………………………….                          ……………………………………… 
 Rozita Hedqvist § 211-215, 217-250                       Sebastian Hörlin § 216  
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-06-01 


 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-01 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-06-04 Datum då anslag  2021-06-26 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
 


  


3







EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-06-01 


 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


 
 
 Upprop   


 Val av justerare   


§ 211 Godkännande av föredragningslistan   


§ 212 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 
samråd 


2021/165  


§ 213 Tertialrapport per 2021-04-30 - förvaltningen 2021/141  


§ 214 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 - förvaltningsram 2021/22  


§ 215 Direktupphandling 2021 - kvartal 1 - förvaltningen 2021/142  


§ 216 Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 2021/138  


§ 217 Årsredovisning, revisionsberättelse för 2020 - Mediacenter 
Jönköpings län 


2021/140  


§ 218 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 2021/146  


§ 219 Misstanke om ekonomiska oegentligheter och utnyttjande av 
ställning  inom Nifsarpsskolan- skrivelse 


2021/132  


§ 220 Samarbetsavtal avseende övergripande ledning av kommunal 
räddningstjänst" 


2021/135  


§ 221 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - handlingsplan 2020/210  


§ 222 Pension - erbjudande om alternativ KAP-KL 2020/125  


§ 223 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 2021/95  


§ 224 Försäljning av Siken 13 2021/147  


§ 225 Intresseförfrågan markköp Abborravik 2021/149  


§ 226 Försäljning av mark i kvarteret Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 2021/150  


§ 227 Föreningen Fiesta -  Eksjö Stadsfest 2021 2021/148  


§ 228 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner 
och regioner SOU 2021:16 - remiss 


2021/137  


§ 229 Promemorian kompletterande bestämmelser till EU:s förordning 
om en gemensam digital ingång - remiss 


2021/151  


§ 230 Remiss av SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft 2021/91  


§ 231 Markanvisning Trädgårdsstaden, Kvarnarp 2021/152  


§ 232 Markanvisning kvarteret Fjällviolen och Ängsviolen, Kvarnarp 2021/153  
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  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-06-01 


 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 
 


§ 233 Lennart Grandelius väg - medborgarförslag 2021/27  


§ 234 Skyddsnät mot Eksjöån - medborgarförslag 2021/15  


§ 235 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås 


2021/154  


§ 236 Regional transportplan – yttrande avgränsningssamråd för 
miljöbedömning 


2021/155  


§ 237 Uppföljning handlingsplan funktionshinder 2021/156  


§ 238 Behovsanalys omsorgen funktionsnedsättning 2022-2024 2021/157  


§ 239 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 2021/158  


§ 240 Undersök möjligheten att bevilja trygghetslarm till alla ensamma i 
Eksjö kommun - medborgarförslag 


2021/60  


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


2020/322  


§ 242 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 


2020/269  


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


§ 244 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar - konferensverksamheten 


2020/321  


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


2020/262  


§ 246 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek 
och biblioteksfilialen i Mariannelund 


2020/263  


§ 247 Anmälningsärenden   


§ 248 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   


§ 249 Nämnd- och beredningsprotokoll   


§ 250 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   


 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-01


 
  


Ks § 211 Godkännande av föredragningslistan 
 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 212 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-
2024 - Höglandsförbundet samråd 
Dnr KLK 2021/165 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att delegera till ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 att lämna synpunkter 
om budget 2022, verksamhetsplan 2023–2024 till Höglandsförbundet samråd. 


Ärendebeskrivning  
Höglandsförbundet informerar vid dagens överläggning om förbundets förslag till 
budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024. 


I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 
tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024 
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag 
för investeringsinkomster beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 
2022 och plan 2023–2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7procent i budget 2022 mot 
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret 
och GIS systemet är inkluderat i budgeten.  


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att delegera till 
ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 att lämna synpunkter om budget 
2022, verksamhetsplan 2023-2024 till Höglandsförbundet samråd. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) yrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 


     


Utdrag:  
Ledningsutskottet 
Höglandsförbundet
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 213 Tertialrapport per 2021-04-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/141 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera att i beslut gällande budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 har 
kommunstyrelsen beslutat,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa behovet inom LSS fram till 2026,  
 
att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom 
socialt stöd,  
 
att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt  
 
att notera kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 §175 samt 2021-06-01 § 221 om 
handlingsplan för budget i balans för tillväxt och utvecklingssektorn.   
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare  
 
att genomföra redaktionella justeringar, 
 
att utifrån redovisad tertialrapport ge förvaltningen i uppdrag att ta fram/redovisa 
handlingsplan för att möta behovet inom LSS fram till 2026,  
 
att utifrån beslutad tilläggsbudget på 3,9 mnkr till Barn- och utbildningssektorn ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa fördelning av tilläggsbudgeten samt påvisa 
planen för en budget i balans för grundskolan,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade åtgärdsplaner samt dess 
uppföljning, för de verksamheter inom Barn- och utbildningssektorn som avviker 
negativt mer än 3 procent, samt uppföljningen av beslut tagna i verksamheten för 
att minska underskottet för verksamheter med avvikelsen på 1-3 procent,   
 
att godkänna tertialrapporten per 2021-04-30, samt 
 
att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Ärendebeskrivning  
Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 31,6 procent av driftbudgetens 1 108,6 
mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 33,0 procent av 
driftbudgeten. Vid tertialrapporten har intäkter och kostnader periodiserats med 
högre noggrannhet än vid månadsrapporterna.  


Helårsprognosen för årets resultat är 28,9 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än 
budgeterat resultat på 31,4 mnkr. 


Sektorerna överskrider budget i prognosen med 25,7 mnkr, där de största negativa 
prognoserna i belopp åter-finns inom sociala sektorn (-20,6 mnkr, motsvarar –4,4 
procent av sektorns budget) och barn- och utbildnings-sektorn (-8,6 mnkr, 
motsvarar -1,9 procent av sektorns budget). Avvikelserna specificeras och 
kommenteras i sektorernas redovisningar.  


Tilläggsbudget har efter beslut i kommunfullmäktige 2021-04-22 § 68 ökat 
budgeterad intäkt för generella statsbidrag med 8,0 mnkr och verksamheternas 
kostnadsbudget med följande: 
 
• Samhällsbyggnadssektorn +0,1 mnkr (skog) 
 
• Barn- och utbildningssektorn +3,9 mnkr (grundskola) 
 
• Sociala sektorn +3,8 mnkr (försörjningsstöd) 
 
• Kommunrevisionen +0,2 mnkr 
 


Tilläggsbudgeten är medräknad i verksamheternas prognoser. 


Sektorerna har fått delar av sjuklönekostnaderna täckt i pandemistöd från staten. 


Prognosen för pensioner beräknas överskrida budget med 4,1 mnkr, till stor del 
beroende på att ett ökat livslängdsantaganden som kommer att användas från och 
med i år och då slår igenom på pensionsavsättningar och blir resultatpåverkande i 
år. Prognosen är osäker och en ny pensionsberäkning kommer att göras i samband 
med delårsbokslutet per 2021-08-31 då troligen en mer exakt prognos kan fås. 


Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 27,1 mnkr. Skatteintäkterna prognostiseras bli 19,8 mnkr högre än 
budget beroende på att SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör en positivare 
bedömning av utvecklingen av rikets skatteunderlagstillväxt både under 2020 och 
2021.  


Utjämningsbidrag prognostiseras bli 7,3 mnkr högre än budget, varav  
 
• 6,2 mnkr är högre generella statsbidrag 


• 1,3 mnkr är högre inkomstutjämningsbidrag 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


• 1,0 mnkr är högre tillfälligt statsbidrag för flykting-mottagande 


• -1,2 mnkr är lägre kostnadsutjämningsbidrag, LSS-utjämning och fastighetsavgift 


Den tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-22 §68 innebar 
att budgeten för generella statsbidrag ökade med 8,0 mnkr. 


Det finns en hög osäkerhet i prognosen för skatteintäkter och bidrag beroende på 
hur konjunkturen utvecklar sig liksom eventuella ytterligare statliga stöd med 
anledning av pandemin 


Investeringar 
66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med april har 8,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 60,6 mnkr, vilket är 6,0 mnkr lägre än budget. De största 
investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt. 


Årets resultat  
I prognosen motsvarar resultatet 2,4 procent av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, vilket inte uppfyller budgetens resultatmål på 2,7 procent. Det 
prognostiserade resultatet om 28,9 mnkr understiger budget med 2,6 mnkr.  


Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande 
Enligt prognosen kommer investeringarna att uppgå till 60,6 mnkr mot budgeterat 
66,6 mnkr inklusive tilläggsbudget från 2020. Med prognostiserat resultat på 28,9 
mnkr och avskrivningar på 23,4 mnkr finns utrymme för självfinansierade 
investeringar med 53,3 mnkr. Därmed kommer prognostiserade nettoinvesteringar 
om 60,6 mnkr inte att vara självfinansierade.  


I prognosen finns inte utrymme för finansiellt sparandet enligt budget om 5 mnkr. 


Soliditet 
2020-12-31 var soliditeten 60,5 procent. I helårsprognosen efter 4 månader bedöms 
soliditeten 2021-12-31 öka till 61,9 procent. 


Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska öka, vilket uppnås i prognosen. 
Enligt budget 2021 ska soliditeten nå 63 procent i bokslutet, vilket inte nås i 
prognosen.  Det långsiktiga målet är att nå 65 procent. 


Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser var 2020-12-31 6,8 procent och 
prognosen är att den kommer stärkas och vara 12,4 procent 2021-12-31. 


Aktuellt läge 
Kommunens skatteintäkter och bidrag beror till största del på skatteunderlagets 
utveckling i riket och kommunens befolkning per 1 november året före budgetåret. 


Kommunen har de senaste åren ökat sin befolkning genom utrikes invandring. 
Årets första månader har kommunen däremot minskat sin befolkning med 10 
personer och uppgår 2021-04-20 till 17 778 invånare. 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Pandemin innebär en stark påverkan på ekonomin, såväl i världen som Sverige och 
kommunen. Tidigare prognoser av skatteintäkter för året har varit mer negativa, de 
senare prognoserna tror på en starkare utveckling av Sveriges ekonomi.  


Kommentar till uppföljningen 
Prognosen för årets resultat innebär att resultatet överstiger 2 procent (2,4 procent) 
men budgeten på 2,7 procent uppnås inte. Av de finansiella målen prognostiseras 
ett delvis att uppnås, att soliditeten ökar, dock inte till budgeterat 63 procent. Det 
finns en obalans mellan sektorernas verksamhet och budget, främst inom sociala 
sektorn och barn- och utbildningssektorn. Den obalansen vägs delvis upp av bättre 
utfall på skatteintäkter och bidrag och medför att avvikelsen för årets resultat i 
prognosen blir begränsad.  


Att verksamheterna fortsätter att arbeta för att minska den negativa 
budgetavvikelsen framåt är avgörande för en ekonomi i balans på sikt. 


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C)  
 
att notera att i beslut gällande budget 2022–2023, verksamhetsplan 2024 har 
kommunstyrelsen beslutat,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa behovet inom LSS fram till 2026, 


att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom 
socialt stöd, 


att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt 


att notera kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 §175 samt 2021-06-01 § 221 om 
handlingsplan för budget i balans för tillväxt och utvecklingssektorn.  


att genomföra redaktionella justeringar, 


att utifrån redovisad tertialrapport ge förvaltningen i uppdrag att ta fram/redovisa 
handlingsplan för att möta behovet inom LSS fram till 2026, 


att utifrån beslutad tilläggsbudget på 3,9 mnkr till Barn- och utbildningssektorn ge 
förvaltningen i uppdrag att redovisa fördelning av tilläggsbudgeten samt påvisa 
planen för en budget i balans för grundskolan, 


att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa beslutade åtgärdsplaner samt dess 
uppföljning, för de verksamheter inom Barn- och utbildningssektorn som avviker 
negativt mer än 3 procent, samt uppföljningen av beslut tagna i verksamheten för 
att minska underskottet för verksamheter med avvikelsen på 1-3 procent,  


att godkänna tertialrapporten per 2021-04-30, samt 
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att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige. 
 


Sebastian Hörlin (S) yrkar  
 
att genomföra redaktionella justeringar. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Annelie Häggs (C) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 


Beslutsunderlag  
Tertialrapport 2021 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-05-19 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, kommunledningskontoret 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, samhällsbyggnadssektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, sociala sektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, barn- och utbildningssektorn 
Tertialrapport per 2021-04-30 med bilagor, tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Sektorsekonom 
Sektorschef 
Verksamhetsstrateg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 214 Budget 2022-2023 verksamhetsplan 2024 
- förvaltningsram 
Dnr KLK 2021/22 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 15 
juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i 
beslutad ram 2022-2024,   
 
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i augusti utreda olika 
alternativ för att alla hushåll ska ha anslutningsmöjlighet till fiber   
 
att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika 
förslag till utbyggnadstakt av infrastruktur för elladdning samt kommunens 
engagemang i infrastrukturen.  


Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa i augusti 


att göra en analys av eventuella specifika åtgärder inom utbildningsverksamheterna, 
på grund av pandemin, som påverkar planperioden 2022–2024, 


att redovisa behovet inom LSS fram till 2026, 


att redovisa handlingsplan för förebyggande arbete och minskade placeringar inom 
socialt stöd, 


att redovisa arbetet mellan barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn med 
elever med psykosociala problem som riskerar att inte klara sin skolgång, 
 
att redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och konsekvensanalys 
utifrån minskade öppettider på muséet, 


att redovisa för planperioden genomförbar investeringsbudget samt plan på 
hantering av framtida större investeringar, 


att uppdatera budgetunderlag med aktuella nyckeltal, 
 
att uppdatera den tidigare genomförda genomlysningen, 


att utreda möjlig samfinansiering av näringslivsutvecklare, 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet augusti ge förslag på 
redovisade åtgärder som kan verkställas under 2021. 


Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa till november 


att i samverkan med Eksjö kommunfastigheter göra en översyn av lokalvården 
inom barn- och utbildningssektorn utifrån effektivitet och bibehållen kvalité, 


 
att kartlägga IT-programvara inom förvaltningen utifrån aktuellt behov, 
 
att redovisa handlingsplan för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd 
samt beskriva samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer, samt 


att, utifrån ett bemanningsperspektiv, utreda möjligheter för ökad 
personalkontinuitet inom äldreomsorgen. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 


  


 
Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni genom att resultatnivå och utdebitering fastställs. Då beaktas dels 
det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och utjämningsbidrag ger 
tillsammans med prognoser för pensioner, kapitalkostnader och personalkostnader. 
Och dels de förändrade behov som finns i verksamheterna. Nedan beskrivs 
utrymmet vid aktuell prognos samt sammanfattning av sektorernas behov av 


att fastställa resultatmålet till: 
2022: 2,0 % 
2023: 2,0 % 
2024: 2,0 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag,


att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2022 till oförändrad nivå, 
dvs 22,26 kr. 


Utrymme för planerad driftram för förvaltningen är då (vid nuvarande 
skatteprognos per 21-04-29)
2022: 1 181,9 mnkr 
2023: 1 202,5 mnkr 
2024: 1 229,7 mnkr 


Utrymmet för planerad investeringsram är då totalt 130 mnkr under 
treårsperioden:
2022: 43,0 mnkr 
2023: 44,0 mnkr
2024: 44,0 mnkr 
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driftmedel och investeringar, en utförligt presentation av behoven finns i separat 
material.  


Utrymme 


Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKR från 29/4, ny 
prognos kommer 26/8. Jämfört med underlaget som budgetberedningen 
behandlade 27-28/4 har skatteprognosen förbättrats och utrymmet för 
verksamhetens ramar utökats med:  
2022: +7,5 mnkr 
2023: +9,5 mnkr 
2024: +11,5 mnkr 
Den budget som ledningsutskottet behandlar i augusti kommer uppdateras med 
aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader.  
 
Skatter och bidrag 
Underlaget för skatter och bidrag har förbättrats jämfört med fastställd budget för 
2022 och verksamhetsplan för 2023. Dock är det osäkert då prognosen för 
skatteunderlagets utveckling bygger på att ekonomin återhämtar sig efter pandemin, 
vilket är osäkert i vilken takt det kommer att ske. 
 
Befolkningen som skatteprognosen bygger på har reviderats ned jämfört med 
fastställd budget för 2022. Nuvarande skatteprognos bygger på att invånarantalet 1 
november före budgetåret är: 
2022: 17 824 invånare 
2023: 17 854 invånare 
2024: 17 884 invånare 
 
Jämfört med de av KF fastställda budgetramar har skatteintäkter och bidrag 
förbättrats med 23,4 mnkr för 2022 och 21,5 mnkr för 2023 
 
Pensioner och kapitalkostnader 
Pensionerna för 2022 prognostiseras att bli 0,5 mnkr högre än den fastställda 
budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos per 2020-12-
31. Ingen förändring för kapitalkostnaderna mot fastställd budget. 
Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2020 och 
prognostiserade investeringar 2021. 
 
Personalkostnader 
Största enskilda ökningen av kostnaderna är löneökningarna. I underlaget har en 
uppräkning av personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, 
gjorts med 2,2 procent, 2,3 procent och 2,4 procent respektive år, vilket motsvarar 
prognosen för konjunkturlönestatistiken 2022-2024 i SKR:s cirkulär 21:12. 
Uppräkningen för 2022 är i nivå med den fastställda ramen. 
 
Resultat 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt av 
10-årsperiod vara minst 1,8 procent samtidigt som budgeterat resultat ett enskilt år 
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inte får understiga 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Med det goda resultatet 
från 2020 kan resultatnivåerna sänkas mot fastställd budget för 2022 och 2023 från 
2,8 procent till 2,0 procent för samtliga år i planperioden, det frigör drygt 9 mnkr 
till driften per år.  
 
Nedan framgår resultaten respektive år. 


 


 


 


Resultaträkning med senaste skatteprognosen(ny kommer 26/8) 


 


Sammanfattning utrymme 
Med de förutsättningar som nu råder är utrymmet för sektorsramarna 2022-23 
högre än den fastställda budgeten. För 2022 är utrymmet 33,4 mnkr högre och för 
2023 31,0 mnkr högre. Orsaken är i huvudsak dels bättre prognos för skatter och 
bidrag och dels möjlighet till lägre resultat på grund av det goda resultatet 2020. 


Underlag i budget steg 1 


Drift 


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10 år
Resultat i mnkr 20,2 39,1 -25,9 -9,8 23,2 47,9 31,4 24,3 24,8 25,3 20,1
Skatter&bidrag 887,7 957,6 990,0 1 035,3 1 086,8 1 154,0 1 164,5 1 218,3 1 239,2 1 266,8 1 100,0
Resultat i % 2,3% 4,1% -2,6% -1,0% 2,1% 4,2% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8%


Bokslut Budget


2,3%


4,1%


-2,6%


-1,0%


2,1%


4,2%


2,7%


2,0% 2,0% 2,0% 1,8%


-3,0%


-2,0%


-1,0%


0,0%


1,0%


2,0%


3,0%


4,0%


5,0%


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Snitt 10
år


Budget20 Utfall20 Budget 21
Prognos21 


(mars) Budget 22 Budget 23 Budget 24


Verksamhetens nettokostnader -1 080 323 -1 088 098 -1 114 039 -1 142 025 -1 175 095 -1 195 544 -1 222 684
Avskrivningar -24 030 -24 044 -24 029 -23 933 -24 280 -24 280 -24 280
Verksamhetens nettokostnader -1 104 353 -1 112 143 -1 138 068 -1 165 958 -1 199 375 -1 219 824 -1 246 964


Skatteintäkter 836 861 818 240 837 804 854 968 884 590 911 744 936 851
Kommunalekonomisk utjämning 291 758 335 793 326 716 342 032 333 714 327 470 329 969
Finansiella intäkter 6 278 6 860 5 520 5 520 6 220 6 220 6 220
Finansiella kostnader -100 -185 -100 -200 -200 -200 -200
Ränta pensionsskuld -444 -636 -430 -430 -600 -600 -600


Årets resultat 30 000 47 929 31 442 35 932 24 349 24 810 25 276


Resultat / skatteintäkter o bidrag 2,7% 4,2% 2,7% 3,0% 2,00% 2,00% 2,00%
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Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas i 
den ram KF beslutat om för sektorn 2022-23. För 2024 är ramarna inte beslutade, 
där ska sektorerna presentera samma ram som 2023.  


Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år. Med ett underlag från sektorerna på de fastställda ramarna 
har politiken möjlighet att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna 
med 25,9 mnkr 2022 och 24,2 mnkr 2023.  


I underlaget finns följande tre delar:  


 Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 


 Behov för ökad ambition 
 Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. Minskad ambition värderas 


i tre nivåer efter hur det drabbar brukarna, där prio1 har minst påverkan 
och prio 3 har störst. 


 
Nedan sammanfattas underlagen från sektorerna: 


 


(Revisionens budget bereds av KF:s presidie, och ingår inte i budgetberedningens uppdrag. 
Ovanstående belopp för 2022-23 är fastställt av KF i okt 20, ny beredning inför budget 2022 
har inte skett än) 


I underlaget har sektorerna presenterat belopp jämfört mot KF-ram 2022, samtidigt 
som utrymmet för ramarna har utökats på grund av lägre resultat och ökade 
intäkter för skatter och bidrag: 


KF Ram 
2021


KF Ram 
2022


Nya 
förändrade 
förutsättnin
gar 2022


Angelägn
a behov, 


ökad 
ambition


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3


Nödvändiga 
behov för 


upprätthålla 
nuvarande 
kvalitet (+ / 


-) jmf 22


Angelägn
a behov, 


ökad 
ambition


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3


Nödvändiga 
behov för 


upprätthålla 
nuvarande 


kvalitet (+ / -
) jmf 22


Angelägn
a behov, 


ökad 
ambition


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 1


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 2


Effektivise
ringar och 
minskad 
ambition
Prio 3


KF/KS/Nämnder 6 848 7 156 294 -300 201 -300
Revisionen 1 349 1 284 10 10
Överförmyndarnämnd 2 229 2 296 136 136
Kommunledningskontoret 61 474 62 254 1 039 2 050 -400 -500 1 931 1 650 -400 -1 450 2 086 1 650 -400 -1 600
Samhällsbyggnadssektorn 45 101 45 334 650 695 1 400 -700 -100 -227 1 536 1 430 -700 -609 -559
Barn- och utbildningssektorn 454 724 458 158 12 145 21 720 -1 100 -1 098 -9 947 15 985 21 036 -500 -2 196 -13 432 16 909 20 046 -500 -2 196 -12 912
Sociala sektorn 453 165 453 545 25 617 3 178 -5 500 -3 658 -16 505 24 942 2 278 -5 809 -3 658 -15 355 25 486 2 278 -5 809 -3 658 -15 905
Tillväxt- och utvecklingssektorn 62 521 61 884 1 556 2 820 -500 -440 -620 1 445 3 440 -1 100 -600 -686 2 220 3 340 -1 100 -800 -1 261
Summa sektorsramar 1 087 411 1 091 911 40 357 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 45 438 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 48 584 28 744 -8 809 -7 263 -32 237
Ej sektorsbundet
Personal, ofördelat 25 506 47 899 30 22 973 47 405
Kapitalkostnad, ofördelat 1 440 152 848
Resultatfond 2 515 2 500
Utvecklingsmedel 900 1 300 -800 -800
KS medel för oförutsett 1 000 2 000 -1 200 -1 000
KS integrationsmedel 300 500 -200 -200
Projekt försörjningsstöd 1 000 2 200 -1 200 -1 200
Summa ej sektorsbundet 32 661 56 551 30 0 0 0 0 19 573 0 0 0 0 45 053 0 0 0 0
Summa totalt 1 120 072 1 148 462 40 387 30 418 -7 500 -5 196 -27 572 65 011 29 804 -8 809 -6 554 -31 150 93 637 28 744 -8 809 -7 263 -32 237


Rambehov 1 188 849 1 213 473 1 242 099
Utrymme 1 181 892 1 202 518 1 229 698
Differens -6 957 -10 955 -12 401
Resultatnivå% 2,7% 2,8%
Resultat tkr 31 442 33 456


2,0%
25 276


1 148 581
1 181 892


33 311


1 166 960
1 202 518


35 558


1 193 790
1 229 698


35 908


Totalt presenterade effek tiviseringar/minskad ambition


2,0%
24 349


2,0%
24 810


2022 2023 2024


-40 268 -46 513 -48 309
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I underlaget presenteras mer neddragningar än vad som behöver genomföras för att 
rymmas inom ram inklusive ökade behov för oförändrad kvalitet (dvs 
volymökningar mm) för att beslutsunderlaget ska möjliggöra olika politiska 
prioriteringar. Om inga ambitionsökningar ska prioriteras behöver av presenterade 
neddragningar följande belopp genomföras respektive inte genomföras: 


 


 


Investeringsbudget 


Investeringarna ska enligt budgetdirektivet dels vara självfinansierade under 
planperioden samt att det ska finnas utrymme för finansiellt sparande om 5 mnkr. 
Dessutom ska investeringarna vara självfinansierade under tio-årsperioden 2015-
2024. Nedan visas utrymmet för investeringar 2021-2023 utifrån utfall 2014-2019 
och budget 2020 med de kriterier som angetts i budgetdirektivet: 


 


Utrymmet för investeringar 2022-2024 är 43-44 mnkr per år. Då resultatnivån i 
förslaget sänkts mot fastställd ram för 2022-2023 minskar utrymmet för 
investeringar men behovet som sektorerna presenterat ryms inom detta och är 1,8-
12 mnkr lägre än utrymmet per år, sammanlagt under 3-årsperioden 17,9 mnkr lägre 
behov än utrymme: 


2022 2023 2024
Utökat utrymme 33,4 31,0


 Ökade behov för 
oförändrad kvalitet 40,4 45,4 48,6
 Ökad ambition 30,4 29,8 28,7


 Effektiviseringar & 
minskad ambition -40,3 -46,5 -48,3


varav
Prio 1 -7,5 -8,8 -8,8
Prio 2 -5,2 -6,6 -7,3
Prio 3 -27,6 -31,2 -32,2


2022 2023 2024


 Behov av neddragningar 7,0 11,0 12,4
 Presenterade 
neddragningar som inte 
behöver genomföras 33,3 24,8 25,3


Budget snitt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 år


38,9 56,9 -9,1 12,9 50,3 73,6 55,5 48,5 48,8 49,4 42,6


21,9 56,1 41,7 30,6 27,0 25,8 66,6 43,0 44,0 44,0 40,1


Självfinansieringsgrad av investeringar, % 178% 101% -22% 42% 187% 285% 83% 113% 111% 112% 106%


UtrymmeBokslut


Årets resultat samt icke-likvidpåverkande 
poster, främst avskrivningar mnkr


Årets nettoinvesteringar, mnkr
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En större investering i förbifart Eksjö finns utanför planperioden, planerat runt 
2027-2028. Det är då bra om investeringsnivån är lägre än utrymmet åren 
dessförinnan för att bygga upp utrymmet för att självfinansiera den större 
investeringen. 


Två objekt som ligger i linje med budgetdirektivets prioriterade mål om hållbarhet 
och digitalisering är möjlighet till utbyggnad fiber och laddinfrastruktur ingår inte i 
underlaget till investering idag men föreslås utredas vidare: 


Fiberutbyggnad 
För att fler ska få tillgång till fiberanslutning i hela kommunen. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att till budgetberedningen i augusti utreda olika alternativ 
utreds för att slutligen nå 100 procent anslutningsmöjlighet.  
 
Utbyggnad av laddinfrastruktur 
I syfte att utöka infrastrukturen för elladdning föreslås förvaltningen få i uppdrag 
att till budgetberedningen i april 2022 utreda olika förslag till utbyggnadstakt. Även 
omfattningen av kommunens engagemang i infrastrukturen föreslås utredas. 
 
Sammanfattning 
Resultatnivån för planperioden föreslås till 2,0 procent av skatter och bidrag per år, 
vilket är en sänkning av resultatet från den av kommunfullmäktige fastställda 
budgeten för 2022-2023 där resultatnivån är 2,8 procent. På grund av det goda 
resultatet 2020 uppfylls kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning med resultatnivån 2,0 procent av skatter och bidrag.  
 
I budgetdirektivet anges att utdebiteringen ska vara oförändrad, 22,26 kr, vilket 
också föreslås till beslut.  
 
Utrymmet för sektorernas driftramar ökar jämfört med fastställd budget för 2022-
2023 på grund av högre intäkter från skatter och bidrag och lägre resultatnivå. 
Samtidigt har behoven i verksamheterna ökat mer än det utökade utrymmet vilket 
får beaktas under hösten när prioriteringar ska ske i samband med fastställande av 
sektorsramar. 
 


KF 2021
Överfört 
från 2020


Total 
budget 


2021 KF 2022 KF2023 2022 2023 2024
Kommunledningskontoret 4 725 7 023 11 748 3 090 600 3 515 600 400
Samhällsbyggnadssektorn 20 100 10 180 30 280 19 900 19 100 18 900 18 900 27 800
Barn- och utbildningssektorn 4 010 2 439 6 449 4 360 4 360 7 860 5 060 4 500
Sociala sektorn 2 415 6 140 8 555 3 040 2 930 2 890 2 880 3 910
Tillväxt- och utvecklingssektorn 4 575 4 988 9 563 5 975 4 575 5 655 4 575 5 630
Totalt 35 825 30 770 66 595 36 365 31 565 38 820 32 015 42 240


Utrymme 43 000 44 000 44 000
Differens 4 180 11 985 1 760


Investeringar per sektor


Budget 2021 inkl överförda 
medel fr 2020 Investeringsramar Behov
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Utrymmet för sektorernas investeringsramar minskar jämfört med fastställd budget 
för 2022-2023 på grund av lägre resultatnivå. Dock ryms behoven av investeringar 
väl inom det nya utrymmet och möjlighet finns att utöka investeringsramarna mot 
fastställd budget för 2022-2023. 


Uppdrag att utreda alternativ för ökad fiberutbyggnad och laddinfrastruktur föreslås 
ges till förvaltningen. 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Barn- och utbildningssektorn 
Sociala sektorn 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 215 Direktupphandling 2021 - kvartal 1 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/142 


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 första 
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 1 sammanställning 
samtliga sektorer för köp upp till 615.312:-. 


 Totalt för alla sektorer har 13 direktupphandlingar genomförts till ett 
sammanlagt belopp av 797.490:-.  
 


 Fem (5) av direktupphandlingarna till ett belopp av 238.993:- var 
konkurrensutsatta och dokumenterade.  
 


 Fem (5) av direktupphandlingarna till ett belopp av 360.866:- var enbart 
dokumenterade. 
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 Tre (3) av direktupphandlingarna till ett belopp av 197.631:- var varken 
konkurrensutsatta eller dokumenterade. 
 


För detaljer hänvisas till respektive sektors tjänsteskrivelse.  


Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgift saknas helt på totalt tre (3) 
direktupphandlingar till ett värde av 197.631:-.  


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  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-05-19 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19  
      


Utdrag:  
Upphandlingssamordnare, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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Ks § 216 Årsredovisning Höglandets 
Samordningsförbund 2020 
Dnr KLK 2021/138 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund, samt  
 
att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020.  
 
Rozita Hedqvist (S) och Ingegerd Axell (S) deltar inte på grund av jäv. 


Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Höglandets Samordningsförbund redovisas. 
 
Samordningsförbundet ska stödja myndigheter/organisationer genom att 
medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och 
rehabilitering i allmänhet. 


Av revisionsberättelsen framgår att uppfattningen är att årsredovisningen 
upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Man tillstyrker därför att resultaträkningen och 
balansräkningen för förbundet fastställs. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Höglandets Samordningsförbund - Revisionsberättelse inklusive 
granskningsrapport 2020 
Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2020 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandets Samordningsförbund
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Ks § 217 Årsredovisning, revisionsberättelse för 
2020 - Mediacenter Jönköpings län 
Dnr KLK 2021/140 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län, samt 
 
att bevilja styrelsen för Mediacenter ansvarsfrihet för 2020. 
 
Sebastian Hörlin (S) och Lennart Gustafsson (S) deltar inte på grund av jäv. 


Ärendebeskrivning  
Årsredovisning 2020 för Mediacenter Jönköpings län har upprättats. Årets 
balanskravsresultat uppgår till 415 tkr samt genomförd reservering till 
resultatutjämningsreserv om 112 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2020 
uppgår till 303 tkr.  


Kommunalförbundet har därmed uppfyllt de uppsatta ekonomiska målen för 
2020, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat och ha ett rörelseresultat 
på minst 1 procent av skatteintäkterna (medlemsintäkterna). 


Utsedda revisorer tillstyrker 2021-03-12 att förbundsdirektionens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning fastställs. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Årsredovisning 2020 jämte revisionsberättelser 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Mediacenter Jönköpings län
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Ks § 218 Budget 2022, Mediacenter Jönköpings 
län - samråd 
Dnr KLK 2021/146 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna Budget 2022 för Mediacenter Jönköpings län.  
 


Ärendebeskrivning  
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds 
förslag till budget 2022 för samråd i medlemskommunerna. 
 
Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas 
önskemål att inte höja medlemsuttaget 2022 - 2023. Istället tas dessa medel ut från 
Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för 
utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.  


Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell 
ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2020-12-31 till drygt 7,1 mkr. Efter 
diskussioner med sakkunnig på Sveriges kommuner och regioner samt förbundets 
auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 - 2024 minska 
Eget kapital till ca 5,5 mkr. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Budget 2022, Mediacenter Jönköpings län - samråd 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Mediacenter Jönköpings län 
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Ks § 219 Misstanke om ekonomiska 
oegentligheter och utnyttjande av ställning inom 
Nifsarpsskolan- skrivelse 
Dnr KLK 2021/132 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen fick den 27 maj en skrivelse ställd utav sex tidigare anställda 
yrkeslärare på Eksjö Fordonsutbildning AB. 
  
I skrivelsen riktas misstanke om ekonomiska oegentligheter och utnyttjande av 
ställning inom Nifsarpsskolan i Eksjö kommun. Misstanken är riktad till Eksjö 
Fordonsutbildningen AB:s verkställande direktör Mats Klaesson. 


Kommunstyrelsens presidium fick information att kansliavdelningen på Eksjö 
kommun fått in en skrivelse daterat 27 april. Skrivelsen sekretessbelades för att 
undersöka att inte Skatteverkets eller annan eventuellt kommande utredning skulle 
förstöras om skrivelsen offentliggjordes. Efter kontakt med experter upphävdes 
sekretessen 3 maj.  
 
Under sammanträdet med kommunstyrelsens presidiets måndag den 3 maj 
beslutades att kontakta styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB. Måndagen den 
3 maj 2021 överlämnades skrivelsen till Eksjö kommuns styrelserepresentanter i 
styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB. Eksjö kommuns rekommendation till 
styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB är att de ska göra en extern och 
oberoende granskning utifrån innehållet i skrivelsen. Syftet med en sådan 
granskning är att den antingen kan avfärda eller bekräfta påstådda uppgifter. Det 
är styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB som nu äger frågan huruvida en 
sådan granskning ska genomföras eller inte.  
 
Eksjö Fordonsutbildning AB:s styrelse sammankallades under kvällen till ett 
extrainsatt styrelsesammanträde. Under styrelsesammanträdet beslutades att 
tillsätta en extern granskning för att utreda innehållet i brevet. Tisdagen den 4 maj 
informerade man också Eksjö Fordonsutbildning AB:s personal om skrivelsen.  


Under kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 4 maj fick styrelsen ta del av 
skrivelsen och information kring hantering utav ärendet.  
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Eksjö Fordonsutbildnings styrelse har till dagens kommunstyrelse redovisat  
styrelsens process med anledning av anklagelser om ekonomiska oegentligheter. 
 
Eksjö kommuns ledamöter fick information om kommunens hantering av 
skrivelsen, samt överlämnande av skrivelsen av kommunstyrelsens presidium 
den 3 maj. 


Styrelsen kallade omgående till styrelsemöte kvällen den 3 maj då styrelsen fattade 
beslutet att inleda en fristående och extern utredning. Ordförande och vice 
ordförande fick uppdraget att anlita byrå. Viktigt var att den part styrelsen anlitade 
inte skulle ha någon som helst koppling till anmälarna, Nifsarpskolan, Eksjö 
kommun eller Maskinleverantörerna utan vara helt fristående. 


Den 4 maj hade man ett personalmöte på skolan där Diana Laitinen Carlsson, vice 
ordförande deltog och informerade om situationen och hur styrelsen planerade att 
agera i detta. 


Den 4 maj skickades även styrelsen sitt första pressmeddelande ut om den 
uppkomna situationen. 


Fredag den 21 maj signerades ett uppdrag mellan Eksjö Fordonsutbildningar och 
den välrenommerade redovisningsbyrån Ernst & Young. Att det dröjde ett par 
veckor extra berodde på extra kontroll att inga kopplingar fanns enligt 
ovanstående. 


Fredag den 21 maj skickades även pressmeddelande nr 2 ut och det avsåg 
information om att Ernst & Young har fått i uppdrag att genomföra en extern 
utredning. 


Ernst & Young har nu påbörjat den externa utredningen och de beräknas bli klara 
under juni månad. 


Ernst & Young arbetar efter följande 7 steg: 


1. Bedömning och bakgrundskontroll, klart 


2. Intervjuer med visselblåsarna som de beskriver det, pågår 


3. Genomgång av styrdokument, policyer och rutiner mm 


4. Analys av finansiella data, främst från affärssystemet 


5. Kompletterande intervjuer med exempelvis medarbetare och leverantörer 


6. IT och mailgranskning 


7. Avslutande intervju med Mats Klasson 


Rapporteringen kommer inledningsvis att presenteras som ett utkast för presidiet 
och därefter en slutlig rapport som presenteras för Eksjö Fordonsutbildnings 
styrelse. 
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Ett nytt styrelsemöte bokas efter utkastet till rapporten. 


Kostnaden för utredningen beräknas till ca 270 000kr, eventuellt något lägre eller 
något högre beroende på tidsåtgången. 
 


Beslutsunderlag  
Skrivelse inkommen 2021-04-27 ställd till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
EFAB styrelses process med anledning av anklagelser om ekonomiska 
oegentligheter 
      


Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildnings styrelse
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Ks § 220 Samarbetsavtal avseende övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst" 
Dnr KLK 2021/135 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna upprättat förslag till avtal avseende övergripande ledning vid 
räddningsinsatser med tillhörande ekonomisk kalkyls samt   
 
att ge räddningschef i uppdrag att teckna avtalet. 


Ärendebeskrivning  
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem för 
övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser.  Men också ett 
ledningssystem som kan verka proaktivt över hela ledningsområdet och som på 
ett övergripande plan kan se tecken och hot som kan påverka räddningstjänstens 
förmåga till att leverera ett gott skydd till medborgarna samt vidta förändringar i 
beredskap och organisation för att möta detta.  


Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde 
undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom 
ledning.  
 
En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till 
samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande 
förslag. 
 
Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en proposition till 
justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen, som den 21 oktober 
beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft första januari 2021, med 
undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 
första januari 2022.  


Inom Jönköpings län har räddningstjänsten inom ramen för RäddsamF samverkat 
kring förebyggande arbete, planering, utbildning, ledning och genomförande av 
räddningsinsatser i mera än 20 års tid.   


Förmågan till ledning och samverkan inom RäddsamF är mycket god vilket också 
har visat sig vid flera större händelser som tex branden i kvarteret Arcadien i 
Jönköping 2001, kvarteret Cicelören Eksjö 2015 men också i samband med flera 
större skogsbränder både inom och utom länet.  
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De nya lagkraven medför att RäddsamF ytterligare måste utveckla sin förmåga till 
övergripande ledning då LSO nu ställer krav på ständig tillgång till vakthavande 
räddningschef (VRC) och vakthavande befäl (VB) i organisationens 
ledningscentral. 
 
RäddsamF har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster i Kronobergs- och 
Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby och Västerviks 
kommuner om att få ansluta sig till den systemledning av räddningstjänst som 
RäddsamF har och håller på att vidareutveckla tillsammans med SOS Alarm AB i 
Jönköping.  


Räddsam F kommer att tillhandahålla övergripande ledning inklusive 
ledningscentral för att säkerställa att de principer för samverkan som vuxit fram i 
Jönköpings län inte förvanskas medan respektive kommun kommer att ansvara 
för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt som sker idag.  


Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och ledning 
som i dagsläget kommer att serva drygt 800 000 innevånare i Småland och 
Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till resursallokering vid större 
eller utdragna händelser då regionens samtliga resurser kommer att vara 
disponibla för vakthavande räddningschef.  


Just nu pågår ett intensivt arbete med att skriva fram avtalsunderlag, 
ledningsdoktrin och andra operativa styrdokument.  Nästa steg är att påbörja 
rekrytering till de olika befattningarna i ledningscentralen så att dessa kan vara på 
plats och ledningssystemet kan börja fungera till första januari 2022. 
För att kunna starta rekryteringsprocessen är det viktigt att ett samarbetsavtal är 
undertecknat av tillräckligt många kommuner innan sommaren 2021 så att 
rekrytering och tidsplanen kan fullföljas. 
 
Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50: - / kommun-innevånare 
för år 2022.  


För Eksjö kommuns del ryms kostnaden inom de befintliga kostnadsramar som 
finns för dagens ledningssystem samt de kompletterande medel som tillfördes i 
budget 2021. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 
      


Utdrag:  
Räddningstjänsten
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Ks § 221 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - handlingsplan 
Dnr KLK 2020/210 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att godkänna kompletterande handlingsplan för kvarstående prognostiserat 
underskott (-199 tkr) för tillväxt- och utvecklingssektorn sedan antagen 
handlingsplan (Ks §175, 2021-05-04) 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 20 mars 2021 §109 att ge Tillväxt- och 
utvecklingssektorn i uppdrag att ta fram en handlingsplan för scenario utifrån 
uppdraget att ha en budget i balans till beredningen 21 april.  


Tillväxt- och utvecklingssektorn har arbetat fram en handlingsplan som 
kommunstyrelsen beslutade om 2021-05-04 (Ks §175). I handlingsplanen fanns 
förslag på besparingsåtgärder motsvarande 2 523 tkr varav 2 105 tkr behövde 
verkställas för en budget i balans år 2021 för tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Kommunstyrelsen beslutade att inte alla åtgärder i handlingsplanen skulle 
verkställas. Differensen mellan beslutade neddragningar och det totala behovet 
uppgick till 220 tkr (efter första tertialet är behovet aktuell prognos nu -199 tkr). 
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 redovisa förslag på besparingar 
motsvarande 220 tkr.  


Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för kvarstående belopp.  


Prio 1 (220 tkr) 


När handlingsplanen för Campus i12 upprättades var det inte känt att det skulle 
bli en vakant tjänst som näringslivschef på Tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Tjänsten planeras vara vakant till slutet av 2021. Under den vakanta tiden kommer 
sektorschef i tillväxt- och utvecklingssektorn att vara tillförordnad näringslivschef. 
Tiden som tjänsten är vakant beräknas leda till en kostnadsbesparing som täcker 
det prognostiserade kvarstående underskottet för tillväxt- och utvecklingssektorn 
givet att samhället kan öppna upp i höst och att inga andra oförutsedda händelser 
uppkommer.  


Prio 2 (220 tkr) 


Om något oförutsett inträffar så att Tillväxt- och utvecklingssektorn inte kommer 
att kunna hantera det kvarstående underskottet inom egen budgetram finns 
möjlighet att underskottet kan hanteras inom kommunledningskontorets budget.  
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Åtgärd innebär att Kommunledningskontoret vid årets slut ska ha en positiv 
avvikelse jämfört mot budget på motsvarande 220 tkr. Vid tertialrapport 
prognostiserade kommunledningskontoret en positiv avvikelse mot budget med 
764 tkr, varav ekonomi- och upphandlingsavdelningen prognostiserades med en 
positiv avvikelse med 411 tkr.  


Tillfällig besparing år 2021 kommer göras inom framförallt ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen där det kommer att vara lägre personalkostnader än 
budget på grund av dels partiella tjänstledigheter dels glapp vid rekrytering. Detta 
tillsammans med återhållsamhet av övriga kostnader leder till en positiv avvikelse 
mot budget. Resurser som skulle kunna användas för utvecklingsarbeten / 
förstärkningsresurser vid olika typer av projekt kommer att begränsas samt att 
utrymmet för eventuella oförutsedda kostnader minskar.  
 


Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör, Nina von Krusenstierna 
Sektorchefs Tillväxt- och utvecklingssektorn, Simon Lennermo, Biträdande 
ekonomichef och Nelly Hugosson, sektorekonom  
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Sektorschef Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Ekonomichef
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Ks § 222 Pension - erbjudande om alternativ KAP-
KL 
Dnr KLK 2020/125 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ärendet återremitteras för att till ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 
förtydliga vilka tjänster som berörs, beskriva riskerna, samt beskriva alternativa 
pensionslösningar. 
 
Stellan Johnsson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 


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


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


Erbjudandet kan utan tveksamhet förmedlas till kommundirektör, sektorchefer, 
HR- och ekonomichefer samt beslut kring någon ytterligare befattning som kan 
vara aktuell. För att göra urvalet tydligt föreslås att medlemmar av den 
förvaltningsövergripande ledningsgruppen ska få möjlighet till Alternativ KAP-
KL. I dagsläget förutom ovanstående befattningar innefattar det även kanslichef 
och kommunikationschef. 
Anställda som redan har förmånen påverkas inte. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) att ärendet återremitteras för att 
till ledningsutskottets sammanträde 2021-06-15 förtydliga vilka tjänster som 
berörs, beskriva riskerna, samt beskriva alternativa pensionslösningar. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition Christer Ljungs (L) med fleras återremissyrkande mot 
att ärendet avgörs idag. 
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet återremissyrkandet. 


 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 
      


Utdrag:  
HR-avdelningen
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Ks § 223 Eksjö kommuns resepolicy - revidering 
Dnr KLK 2021/95 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att återremittera ärendet för att se över det som föreskrivs om huruvida möten 
ska genomföras digitalt eller fysiskt. 


Ärendebeskrivning  
Vid aktualitetsprövning av resepolicyn framkom att det fanns behov av revidering.  


Tidigare resepolicy hade två bilagor; 


 riktlinjer för tjänsteresor 
 riktlinjer för personbilar och körsätt vid tjänsteresor.  


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


 


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Maria Havskog, Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M) och 
Stellan Johnsson (C) att återremittera ärendet för att se över det som föreskrivs 
om huruvida möten ska genomföras digitalt eller fysiskt. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Sebastian Hörlin (S) med fleras återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg 
Eksjö kommuns resepolicy med gulmarkeringar 
 
      


Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Hållbarhetsstrateg


36







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 224 Försäljning av Siken 13 
Dnr KLK 2021/147 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för Siken 13. 


Ärendebeskrivning  
Hemhagen och Eksjö kommun ingick 2019 markanvisningsavtal för byggnation 
av hyreslägenheter på fastigheten Siken 13, se Ks § 316 2019-10-29.  


Bygglov är beviljat för projektet som omfattar cirka 30 hyreslägenheter. 
Intentionerna i markanvisningsavtalet är uppfyllda och byggnation avses att 
påbörjas under 2021 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  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, Mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt Siken 13 Hemhagen Arkadia 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Arkadia Bostäder Jönköping AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 225 Intresseförfrågan markköp Abborravik 
Dnr KLK 2021/149 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ny detaljplan behöver tas fram för området som helhet och därefter kan frågan 
om markförsäljning avseende mark som idag inte är planlagd återupptas.  
 


Ärendebeskrivning  
Intressenten har lämnat in förfrågan om att få köpa delar av kvarteret Pumpen. 
Området som förfrågan avser är delvis planlagt för verksamheter och ligger till 
viss del utanför planlagt område.  


Samhällsbyggnadssektorn har under längre tid fört diskussioner med intressenten 
om möjliga platser att förvärva för att vidareutveckla sin befintliga verksamhet 
som idag är utspriden. Intressenten vill dels samordna sin egen verksamhet och 
iordningställa byggklar mark för att erbjuda andra verksamheter byggklar mark i 
Abborravik. 


Det finns flertalet tänkbara utformningar då området som förfrågan avser är stort. 
Ett förslag redovisas i presentationen, se underlag. Förslaget behöver dock göras 
mer detaljerat innan ett eventuellt beslut om försäljning bör ske. 


Alternativt kan förfrågan avslås i nuläget med hänvisning till att området bör 
utredas närmare med ny detaljplan norr om kvarteret Pumpen. Det finns flera 
frågor som lämpligen bör utredas närmare för ej planlagda delar och hur området 
norrut från Abborravik bör utvecklas i framtiden.  


Övrigt diskussionsunderlag 


Området vid Abborravik har byggts ut etappvis under en längre tid med enstaka 
nya etableringar. Exploatering av området är förhållandevis kostnadskrävande och 
kräver större investeringar om kommunen ska kunna tillhandahålla byggklara 
tomter för verksamheter. Förutsättningarna i investeringsbudget finns inte för att 
Eksjö kommun ska kunna genomföra tillhandahållande av byggklar mark i 
nuläget. I Eksjö tätort är det i dagsläget begränsad tillgång på byggklar mark för 
verksamheter och det behövs relativt stora infrastruktursatsningar behövs om vi 
ska ha tillgång på byggklar mark för större etableringar.  
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Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Förfrågan Tingsholmen 
      


Utdrag:  
Tingsholmen Entreprenad AB, Lennart Svensson 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 226 Försäljning av mark i kvarteret 
Sandbunkern, del av Stocksnäs 1:1 
Dnr KLK 2021/150 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för del av Stocksnäs 1:1 i kvarteret 
Sandbunkern. 


Ärendebeskrivning  
Tre vänner Group AB avser etablera förråds- och lagerlokaler för uthyrning i 
Eksjö. Aktuellt område är beläget utmed Breviksvägen i kvarteret Sandbunkern. 


Området är planlagt för industri enligt detaljplan från 2010. Det bedöms som 
lämpligt med aktuell etablering som inte är transportintensiv med anledning av 
Breviksvägens begränsade standard som innebär att tyngre och mer 
transportintensiva verksamheter inte är önskvärt i området.   


Utformningen har gjorts med beaktande av att möjliggöra en eventuell framtida 
av- och påfart från riksväg 32 vilket också innebär att befintlig cykel-bana som 
arrenderas av cykelklubben tills vidare kan finnas kvar i området.  


Förslag till köpekontrakt har arbetats fram med intressenten, se beslutsunderlag.  


Ledningsutskottet beslutade 2021-05-18 § 82 att till dagens sammanträde ha dialog 
och inhämta synpunkter med Eksjö Cykelklubb som i dagsläget verkar inom det 
aktuella området. Eksjö Cykelklubb har gjort en sammanställning av hur området 
kan påverkas av en försäljning som redovisades under sammanträdet. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 
Köpekontrakt del av Stocksnäs 1-1 kvarter Sandbunker 
Brev till beslutsfattande från Cykelklubben  
Nyttjanderättsavtal Cykelklubben 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tre Vänner Group AB 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 227 Föreningen Fiesta - Eksjö Stadsfest 2021 
Dnr KLK 2021/148 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att Fiesta behåller bidraget för 2021 för att genomföra stadsfest sista helgen i 
augusti 


Ärendebeskrivning  
Föreningen Fiesta Eksjö har årligen sedan 2008 arrangerat Eksjö stadsfest. 
Rådande Pandemi (Corona, Covid -19) och de restriktioner som det för med sig 
gjorde det omöjligt att genomföra Eksjö stadsfest 2020.  


Föreningen har nu inkommit med en plan för att kunna genomföra stadsfest sista 
helgen augusti 2021. Planen innebär i stora drag att det kommer genomföras ca 
fyra konserter på samma plats vid olika tidpunkt under lördagen. Konserterna 
kommer ha sittande publik och gällande antal följa de rekommendationerna som 
då gäller. Utöver detta kommer det ske aktiviteter på torget i lämplig omfattning 
utifrån då rådande rekommendationer. Fiesta planerar och hoppas på att det går 
att genomföra en mer normal stadsfest 2022. 


Eksjö kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 200 tkr för att genomföra 
Eksjö stadsfest 2021. En förutsättning för att föreningen ska ha möjlighet att 
genomföra ovan beskrivna plan är att de får behålla årets bidrag.  


Förslaget till beslut grundas i det arbetet som föreningen gör för kommunen 
utifrån att locka hit folk, marknadsföra kommunen och underhållning för många 
såväl kommuninvånare som gäster.   


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      


Utdrag:  
Föreningen Fiesta Eksjö 
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Ks § 228 En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 
2021:16 - remiss 
Dnr KLK 2021/137 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att remissvaret delegeras till ledningsutskottet sammanträde 17 augusti. 


Ärendebeskrivning  
Regeringen beslutade 6 februari 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i 
kommuner och regioner.   
 
Eksjö kommun har blivit utsedd att lämna synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 25 augusti 2021.  


Då kommunstyrelsen har sitt sammanträde efter utsatt datum föreslås att 
remissvaret delegeras till ledningsutskottets sammanträde den 17 augusti. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      


Utdrag:  
Kommunledningskontoret 
Ledningsutskottet
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Ks § 229 Promemorian kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om en 
gemensam digital ingång - remiss 
Dnr KLK 2021/151 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att avge yttrandet till Infrastrukturdepartementet. 


Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun är remissinstans till förslag om ny lag och en ny förordning med 
kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av 
information, förfaranden samt hjälp och problemlösningstjänster och om ändring 
av förordning (EU) nr 1024/2012. Med stöd av EU-förordningen ska en 
gemensam digital ingång inrättas i syfte att minska den administrativa bördan för 
privatpersoner och företag när de utövar sin rätt till fri rörlighet och utför ärenden 
eller bedriver verksamhet över gränserna. Ingången ska integreras i den befintliga 
portalen Ditt Europa - Your Europe (europa.eu) och fungera som en central 
kontaktpunkt där länkar ger tillgång till webbsidor med information, förfaranden 
samt hjälp- och problemlösningstjänster som är publicerade på nationell eller EU-
nivå. 


Förslag till ändring handlar om att under behöriga myndigheter lägga till 
kommunala myndigheter som har ett specifikt ansvar för hela eller delar av ett 
informationsområde, ett förfarande eller en hjälp- och problemlösningstjänst som 
omfattas av tillämpningsområdet hos den aktuella förordningen.  


Förordningen trädde i kraft i december 2018, men ska börja tillämpas stegvis. För 
kommunala myndigheter inträder skyldigheten att som behöriga myndigheter 
tillgängliggöra information och hjälp- och problemlösningstjänster den 12 
december 2022. Från och med december 2023 ska de förfarande som omfattas av 
EU-förordningen finnas tillgängliga via ingången. 


En behörig myndighet kan behöva anpassa sin information och sina förfaranden 
för att t.ex. uppfylla förordningens kvalitets- och funktionskrav. I denna del kan 
kommissionen i viss utsträckning bidra med kostnadsfri översättning och hjälpa 
till med att identifiera finansiering som är tillgänglig genom olika fonder och 
program. Sådan finansiering kan till viss del täcka kostnader för den it-anpassning 
och it-utveckling som kan behövas på nationell nivå. 


 


43



https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm





EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Synpunkter på betänkandet är: 


Utifrån remissen är det svårt att se omfattningen av hur det kommer att påverka 
oss som kommun. Men två aspekter som skulle kunna påverka oss och som vi 
skulle vilja ha mer information eller förtydligande av är; 


Om det är ärenden hos en kommun som ska kunna utföras direkt genom portalen 
Ditt Europa - Hur ska eventuella översättningar och anpassningar i IT-system 
inom kommunen finansieras? 


Det behöver förtydligas vilken typ av information samt omfattningen av 
informationen som en kommun som behörig myndighet ska tillhandahålla. 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Kim Olsson, digitaliseringsstrateg 
Promemorian kompletterande bestämmelser till EUs förordning om en 
gemensam digital ingång – remiss 
Remissmissiv 
      


Utdrag:  
Infrastrukturdepartementet
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Ks § 230 Remiss av SOU 2021:25 Struktur för 
ökad motståndskraft 
Dnr KLK 2021/91 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att avge yttrandet till Justitiedepartementet. 


Ärendebeskrivning  
Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning för att analysera och 
föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på 
central, regional och lokal nivå.  


Utredningen föreslår bland annat en ny lag för kommuners och regioners 
beredskap med ett flertal ambitionshöjningar gällande förberedelser inför, och 
förmåga vid höjd beredskap. Vidare föreslås inrättande av tio beredskapssektorer 
med en sektorsansvarig myndighet per område. Utredningen föreslår även att 
landet ska delas in i större geografiska områden för civil ledning och samordning. 
Dessa områden ska ledas av en civilområdesansvarig länsstyrelse, en så kallad 
civilområdeschef.  


Utredningen framhåller betydelsen av en strukturerad och aktiv samverkan mellan 
myndigheter, kommuner, regioner och privata företag. Hur information delas, 
rapporteras och aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och 
underlag för beslut är centralt både inom krisberedskap och för civilt försvar.   


Bakgrund 
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning med uppdraget 
att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom 
civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). 


Utredningen föreslår i betänkandet Struktur för ökad motståndskraft att 
samverkansområdena avvecklas och ersätts av tio beredskapssektorer och fyra 
särskilda beredskapsområden. I dessa ingår myndigheter med ansvar för 
verksamheter och funktioner som är särskilt viktiga att upprätthålla under kris, 
höjd beredskap och ytterst i krig. En myndighet i varje beredskapssektor föreslås 
få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn, en sektorsansvarig 
myndighet.  


Vidare föreslås att landet delas in i större geografiska områden för civil ledning 
och samordning, civilområden. Dessa ska ledas av en civilområdesansvarig 
länsstyrelse benämnd civilområdeschef. Civilområdena ska följa samma gränser 
som de nuvarande samverkansregionerna (tidigare sjukvårdsregionerna). För att 
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skapa ökade förutsättningar för regional samordning mellan det civila och det 
militära försvaret föreslås också att Försvarsmakten anpassar sin regionala 
organisation så att militärregionerna sammanfaller med civilområdena och att två 
nya militärområden och regionstaber därmed inrättas.  


Vidare föreslår utredningen nya uppgifter för Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt förtydliganden av MSB:s roll och fördelningen av ansvar 
och uppgifter inom civilt försvar och krisberedskap. En ny lag, lagen om 
kommuners och regioners beredskap, föreslås ersätta den nuvarande lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 


Kommunspecifika frågor 
Utredningen föreslår en ny lag, lagen för kommuners och regioners beredskap. 
Lagen ska ersätta nuvarande lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Även 
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska således ersättas med en 
ny förordning.  


En övervägande del av nuvarande bestämmelser överförs till den nya lagen men i 
en annan struktur. Förändringen innebär till viss del även att vissa uppgifter flyttas 
från överenskommelser till lag och förordning. 


Utredningen föreslår vidare att begreppet extraordinära händelser ska ersättas med 
fredstida krissituationer. Med fredstida krissituation avses situationer som 
kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att förutse, drabbar 
många människor och stora delar av samhället, hotar grundläggande värden, 
innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av 
viktiga samhällsfunktioner, inte kan hanteras enskilt av ordinarie organisation och 
kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer. 


Risk- och sårbarhetsanalyser 
Utredningen föreslår att kommuner och regioner ska analysera om det inom deras 
ansvarsområde finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker som i fredstid 
eller under krig allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället eller 
försämra förmågan till verksamhet inom området. Vid analysen ska kommunen 
respektive regionen särskilt beakta händelser som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den egna 
organisationen. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Av förordningen ska det framgå att det i analysen ska ingå att 
identifiera samhällsviktig verksamhet i den egna verksamheten. Gällande 
begreppet ansvarsområde gör utredningen bedömningen att verksamhet som 
upphandlats eller bedrivs via valfrihetssystem inte ska ingå i analysen. 


Till skillnad från idag ska det inte göras någon analys av det geografiska området. 
Utredningen föreslår däremot att analyserna fortsättningsvis även ska innefatta 
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perspektivet höjd beredskap. Scenarion för perspektivet höjd beredskap föreslås 
upprättas av statliga myndigheter och delges kommuner och regioner.  


Kommunernas och regionernas arbete med beredskap 
Kommuner och regioner föreslås, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, 
och erfarenheter från hanteringen av tidigare fredstida krissituationer, för varje ny 
mandatperiod besluta om: 


 mål och riktlinjer för arbetet med minskad sårbarhet i den egna 
verksamheten och öka förmåga att hantera fredstida krissituationer 


 en plan för hur fredstida krissituationer ska hanteras. 


Utredning betonar att systematiskt lärande bör vara ingångsvärden i det 
förberedande arbetet. För kommunerna föreslås det nu även att styrdokumentet 
bör omfatta kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 


Förberedelser inför höjd beredskap samt utbildning och övning 
Kommuner och regioner föreslås i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav och 
vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Förberedelserna ska genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter, 
kommuner och regioner. Kommuner och regioner ska ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs 
för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid fredstida krissituationer samt under 
höjd beredskap. Länsstyrelsen och statliga myndigheter föreslås stödja kommuner 
och regioner med metodstöd, digitala övningar, utbildningspaket med mera. 
Planeringsförutsättningar för höjd beredskap föreslås delges till kommuner och 
regioner av länsstyrelsen och civilområdeschefen i samråd med Försvarsmakten. 


Krisledningsnämnd 
Utredningen föreslår att kommunstyrelsen, respektive regionstyrelsen, ska fullgöra 
uppgiften som krisledningsnämnd. Om det finns särskilda skäl får 
kommunfullmäktige, respektive regionfullmäktige, besluta att någon annan nämnd 
ska vara krisledningsnämnd. Dagens bestämmelser om krislednings-nämndens 
verksamhet och upphörande av krisledningsnämnden överförs i stort oförändrade 
till den nya lagen. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en fredstida 
krissituation medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
detta ska ske. Vid bedömningen ska särskilt beaktas behovet av att vidta effektiva 
åtgärder för att   


 förhindra eller åtgärda allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner 


 skydda människors liv och hälsa, utöver insatser inom statlig eller 
kommunal räddningstjänst. 


Rapportering av förberedelser inför samt vid fredstida krissituationer och 
under höjd beredskap 
Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits när det gäller förberedelser för 
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fredstida krissituationer och höjd beredskap och hur åtgärderna påverkat 
kommunen eller regionens förmåga att hantera fredstida krissituationer samt 
uppgifterna under höjd beredskap.  


Kommunen och regionen ska även vid fredstida krissituationer samt under höjd 
beredskap delge lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. 


Kommunens geografiska områdesansvar 
Kommuner ska inom sitt geografiska område verka för att berörda aktörer 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet avseende 
fredstida krissituationer samt inför höjd beredskap. Vid fredstida krissituationer 
och under höjd beredskap ska kommuner verka för att berörda aktörer samverkar, 
att de åtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att informationen till 
allmänheten samordnas. Förslaget innebär således ett tillägg om att kommunerna 
även under höjd beredskap ska samordna information till allmänheten.  


Statlig ersättning till kommuner och regioner 
Kommunerna och regionerna har rätt till ersättning från staten för kostnader för 
förberedande uppgifter som de utför enligt 2, 3 och 4 kap. i utredningens förslag 
till ny lag. Uppgifter som rör fredstida krissituationer berättigar till ersättning 
endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av mycket omfattande 
och svåra fredstida krissituationer som allvarligt kan påverka samhällsviktig 
verksamhet i kommunen eller regionen, eller uppgifterna inom civilt försvar. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om ersättningens storlek. 


Utrednings utgångspunkt är att säkerhets- och sårbarhetsreducerande åtgärder 
som inte avser åtgärder för höjd beredskap bör finansieras inom ramen som 
ordinarie verksamhet.  


Eksjö kommuns synpunkter 


Eksjö kommun ser positivt på och tillstyrker de förslag rörande myndighetsnivå 
(beredskapssektorer, sektorsansvarig myndighet, större geografiska områden för 
civil ledning och samordning) som tas upp i betänkandet Struktur för ökad 
motståndskraft (SOU 2021:25). Utredningens förslag ger en tydligare överbyggnad 
i form av en nationellt samordnad beredskap1, något som kan balansera 
upprätthållandet av ansvarsprincipen vid kriser där hela systemet överväldigas av 
krisen2.  


 


1 Sid 16, Perspektiv på pandemin– inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av 
coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 


2 Sid 13, Ibid. 
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Eksjö kommun upplever dock en avsaknad av ett väl belyst kommunalt 
perspektiv i utredningens betänkande. Utredningen saknar en grundlig analys av 
vilka behov kommuner har avseende civilt försvar. Utredningen belyser inte heller 
de effekter de framlagda förslagen skulle innebära för kommuner vilket motiverar 
en ny utredning där kommuners beredskap står i fokus. Många av de 
ambitionshöjningar som föreslås ses som positiva men anses ej vara finansierade.  


Säkerhetsskydd 
En utgångspunkt i utredningsarbetet har varit att det civila försvaret så långt som 
möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. 
Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid ger en grundläggande förmåga 
att hantera situationer under höjd beredskap och då ytterst krig3. 


Att ha som utgångspunkt att se krisberedskapen och det civila försvaret som 
kommunicerande kärl och ömsesidigt förstärkande är särskilt viktigt mot 
bakgrund av den breddade hotbilden. Det kan, som nämnts, handla om allt ifrån 
påverkansoperationer till sabotage och skadegörelse och det kan vara oklart vem 
som är den egentliga angriparen. Det innebär att denna gråzonsproblematik måste 
hanteras av samhällets fredstida strukturer. Likaså måste störningar i 
samhällsviktig verksamhet som inträffar som en konsekvens av antagonistiska 
angrepp hanteras inom ramen för krisberedskapen4. 


Med en helhetssyn på de hot som riktas mot Sverige följer att arbetet med 
säkerhetsskydd är grundläggande för vår förmåga att hantera antagonistiska hot 
och för att minska sårbarheten på alla nivåer i samhället. Enligt Säkerhetspolisen 
bör ett väl fungerande säkerhetsskydd vara grunden i uppbyggnaden av 
totalförsvaret. Utredningen delar Säkerhetspolisens bedömning som utgör en 
utgångspunkt i utredningens övervägande och förslag5. 


Utredningens förslag innebär att kommuner och regioner ska beakta 
totalförsvarets krav och att förberedelser ska genomföras i samverkan med 
berörda statliga myndigheter, andra kommuner och regioner. Därmed skapas 
enhetlighet i förhållande till de bestämmelser som gäller för statliga 
myndigheter6.För att en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt 
försvar ska bli effektiv krävs en tydlighet i hur rapportering och 
informationsdelning mellan statliga myndigheter, kommuner och regioner ska 
fungera. Det handlar om rapportering av hur beredskapsförmågan ser ut 
(beredskapsläget), rapportering vid fredstida krissituationer samt rapportering 
under höjd beredskap och då ytterst krig. Hur information delas, rapporteras och 


 


3 Sid 148, SOU 2021:25 


4 Sid 149, Ibid. 


5 Sid 148, Ibid. 


6 Sid 38, SOU 2021:25 
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aggregeras i lägesbilder för att kunna uppnå samordning och underlag för beslut är 
centralt både inom krisberedskap och för civilt försvar7. 


Rubrikerna 14.4.5 Rapportering av förberedelser8, 14.5.3 Rapportering vid 
fredstida krissituationer samt under höjd beredskap9 och 14.6 Kommunernas 
geografiska områdesansvar10 betonar vikten av samverkan och 
informationsdelning.  


Eksjö kommun vill med ovan text understryka vikten som utredningen lägger på 
informationsdelning, samverkan och samarbete. Eksjö kommun tillstyrker även 
särskilt ett stärkt säkerhetsskyddsarbete men vill samtidigt lyfta lagrådsremissen 
Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet och då särskilt stycket 6.1 Skyldigheten att ingå 
säkerhetsskydds avtal utvidgas.  


I lagrådsremissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet föreslås att skyldigheten att 
ingå säkerhetskyddsavtal ska utvidgas till att (bland annat) även inkludera att 
inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan aktör11.  
Säkerhetsskyddsavtal ska ingås om aktören kan få tillgång till 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller 
högre, eller annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för 
Sveriges säkerhet. Mellan statliga myndigheter ska kravet på säkerhetsskyddsavtal 
endast gälla vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad12. 
Lagändringarna i säkerhetsskyddslagen (och två andra lagar) föreslås träda i kraft 1 
december 202113.  


Eksjö kommun befarar att en ökad strukturerad och aktiv samverkan mellan 
totalförsvarets aktörer (myndigheter, kommuner, regioner och privata företag), 
som SOU 2021:25 med rätta lyfter fram, kan komma att hämmas av effekten av 
lagrådsremissens innebörd under rubriken 6.1 Skyldigheten att ingå säkerhetsskydds 
avtal utvidgas. Farhågan utgörs av att krav på säkerhetsskyddsavtal vid samarbeten 
och samverkan kommer vara mycket resurskrävande vid samarbeten med många 
parter för kommunerna. En annan farhåga är att samverkan och samarbete i 
händelse av höjd beredskap, med ökade krav på flexibilitet och snabbhet, kan 
komma att hämmas av samma skäl.  


 


7 Sid 39, Ibid. 


8 Sid 465, Ibid. 


9 Sid 472, Ibid. 


10 Sid 475, Ibid. 


11 Sid 26, Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet 


12 Sid 33, Ibid. 


13 Sid 1, Ibid. 
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Risk- och sårbarhetsanalys 
Eksjö kommun tillstyrker det ändrade fokuset i risk- och sårbarhetsanalysen mot 
att inriktas mer mot att identifiera samhällsviktig verksamhet och arbetet med 
kontinuitetshantering14. Detsamma gäller utredningens förslag om att 
säkerhetsskyddsanalysen ger underlag för hur arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen kan bedrivas så att gällande regelverk för säkerhetsskydd kan 
efterlevas15.  


Eksjö kommun ställer sig dock tveksam kring att risk- och sårbarhetsanalysen 
fortsatt särskilt ska beakta händelser som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och som ofta kräver skyndsamma insatser av den egna 
organisationen. Analys av hot och risker inom ansvarsområdet som i fredstid eller 
under höjd beredskap allvarligt kan hota eller skada det som ska skyddas i 
samhället eller försämra förmågan till verksamhet inom området16 bedöms ta 
oproportionerligt med resurser i anspråk med tveksam kvalitet i resultatet17. I risk-
och sårbarhetsanalysen, liksom i riskanalysen kopplat till lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 3 och 8 §§, efterfrågas riskidentifiering med ett 
framåtblickande perspektiv, där även mer omfattande olyckor som inträffar mer 
sällan eller som inte har inträffat ska identifieras.  


Kommunerna förväntas här bedöma risken (sannolikheten + konsekvensen) av 
exempelvis en kärnteknisk olycka18. Detta kan sättas i perspektiv till 
Strålsäkerhetsmyndighetens egna risk- och sårbarhetsanalys 2020, där SSM anger 
att allvarliga radiologiska nödsituationer är ovanliga och det saknas därför i de 
flesta fall ett empiriskt underlag för att beräkna sannolikheten för att de inträffar. 
SSM har därför avstått från att ange sannolikheten för de dimensionerande 
händelser som myndigheten fastställt19. 


Eksjö kommun förordar därför, liksom utredningen föreslår rörande perspektivet 
höjd beredskap vid kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalysen20, att 
även scenarier för fredstida krissituationer tas fram av statliga myndigheter och 
delges kommunerna. Om Strålsäkerhetsmyndigheten, som får anses vara expert 


 


14 Sid 456, SOU 2021:25 


15 Sid 457, Ibid. 


16 Sid 457, Ibid. 


17 Sid 95, Kunskap för beredskap – vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och 
hur kan nyttan öka?, FOI-R--4804--SE 


18 Sid 67, Vägledning för kommunala handlingsprogram, MSB246 – april 2011 


19 Sid 17, Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2020, Dnr SSM2020-4480 


20 Sid 457, SOU 2021:25 
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inom sitt område, inte bedömer sannolikheten för en kärnteknisk olycka, kan inte 
en mindre kommun i Jönköpings län förväntas göra det.  


Det omedelbara hotet för majoriteten av kommunens samhällsviktiga 
verksamheter utgörs av sekundäreffekter i form av avbrott av kritiska beroenden – 
för dessa verksamheter är det irrelevant vad som primärt har orsakat avbrottet21. 
Att analyser av övergripande karaktär görs av många aktörer oberoende av 
varandra uppfattas vara ineffektivt. Fokus bör vara på hur man hanterar en 
oönskad händelse oaktat vad som orsakat den22,23- denna approach gör 
krisberedskapen och det civila försvaret till kommunicerande kärl och ömsesidigt 
förstärkande i praktiken, inte endast i betraktande24.  


Utredningens bedömning att upphandlad verksamhet eller verksamhet som 
bedrivs via valfrihetssystem inte ska ingå i risk- och sårbarhetsanalysen, ställer sig 
Eksjö kommun tveksam till då många kommuner upphandlar verksamhet (vilka 
kan utgöra kritiska beroenden) som kan påverka upprätthållande av samhällsviktig 
verksamhet. Kritiska beroenden har stor påverkan på samhällsviktig verksamhet i 
fredstid, något som blev uppenbart i samband med den pågående covid-19 
pandemin25. Eksjö kommun bedömer att dessa kritiska beroendens påverkan på 
samhällsviktig verksamhet, inklusive de som eventuellt är upphandlade, blir än 
mer uppenbart under höjd beredskap och särskilt bör beaktas i planeringen inför 
ett sådant scenario. 


Sammanfattningsvis tillstyrker Eksjö kommun många av de ambitionshöjningar 
som föreslås men ser ett behov av en förstärkt grund i form av extra resurser och 
ökad redundans26 – även på kommunal nivå. Detta görs lämpligast utifrån ett 
kommunalt behovsperspektiv där ambitionshöjning och finansiering taktar.   


 
 
 
 


 


21 Sid 17, Hjälpa eller stjälpa? – en analys av behovet av reviderade RSA-föreskrifter, FOI Memo 
7425 


22 Sid 13, Perspektiv på pandemin– inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 


23 Sid 95, Kunskap för beredskap – vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och 
hur kan nyttan öka?, FOI-R--4804--SE 


24 Sid 149, SOU 2021:25 


25 Sid 35, Perspektiv på pandemin – inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen 2020, FOI--4992--SE 


26 Sid 16, Ibid. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att beslut om 
yttrandet delegeras till kommunstyrelsens presidium. 
 
Sebastian Hörlin (S) med bifall från Ingegerd Axell (S) yrkar avslag på 
Christer Ljungs (L) ändringssyrkande. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på ledningsutskottets förslag till beslut mot  
Christer Ljungs (L) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare och 
Micael Carlsson, räddningschef 
Struktur för ökad motståndskraft - Remiss av SOU 2021:25 motståndskraft 
 
Utdrag:  
Justitiedepartementet
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Ks § 231 Markanvisning Trädgårdsstaden, 
Kvarnarp 
Dnr KLK 2021/152 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att ge delegation till mät- och exploateringschefen att ingå markanvisningsavtal 
med Eksjöhus och Vallsjöhus för kvarteret Myntan och Gurkörten. 


Ärendebeskrivning  
I samband med att detaljplaneprocessen för Trädgårdsstaden började under 2018 
gavs intressenter möjligheten att skicka in ansökningar för tilldelning av 
markanvisningar. Flera ansökningar avseende bostadsprojekt skickades in. Med 
anledning av att detaljplanen under tiden har justerats och varit överklagad har 
arbetet med markanvisningarna avvaktat. Detaljplanen vann laga kraft i februari i 
år och arbetet med markanvisningarna har därefter återupptagits parallellt med 
projektering och förberedelser för att påbörja exploatering i området. 


Förslaget innebär att börja med markanvisning för kvarteret Myntan och 
Gurkörten i en första etapp. Örtagårdsgatan utmed förskolan och Jordgubbsgatan 
byggs ut i den första etappen för att ordna tillfarten till den nya förskolan och 
öppnar upp för exploatering av kvarteren söder om förskolan. Vallsjöhus och 
Eksjöhus har lämnat in ansökan om markanvisning för dessa kvarter 2018. 


Intressenterna har nyligen givits möjlighet att justera sina förslag enligt den 
omarbetade detaljplanen för den första etappen söder om förskolan, kvarteret 
Myntan och Gurkörten. Båda intressenterna har inkommit med nytt förslag för 
kvarteren. 


Projektering och kostnadskalkyler är inte tillräckligt långt framskridna för att 
skriva mer ingående markanvisningsavtal med berörda parter. Förslaget är därför 
att mät- och exploateringschefen ges delegation att ingå markanvisningsavtal med 
berörda intressenter genom att samordna och dela upp kvarteren till båda 
intressenterna. Avsikten är att tilldela båda intressenterna ett likvärdigt antal 
tomter och samordna projektering med anslutningar och fastighetsbildning 
gemensamt. För närvarande uppskattas att kvarteren kan vara byggklara våren 
2022. 


Resterande ansökningar och intressenter på övriga kvarter avses att tilldelas i ett 
senare skede. Kvarteret Gräslöken är ett stort område där det inte har inkommit 
formella ansökningar men det förs diskussioner med ett flertal intressenter som är 
intresserade av att bygga flerfamiljshus och som kan vara lämpligt att påbörja 
inom relativt nära framtid. 
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Kvarteren Persiljan, Lavendeln med flera i Örtagårdsgatans förlängning från 
förskolan bedöms inte vara lämpliga att påbörja i nuläget utan avvaktar tills vidare. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-05-04 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 232 Markanvisning kvarteret Fjällviolen och 
Ängsviolen, Kvarnarp 
Dnr KLK 2021/153 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att förtydliga i markanvisningsavtalet att köparen står för avstyckningskostnader. 
 
att godkänna markanvisningsavtal för kvarteret Fjällviolen och Ängsviolen 


Ärendebeskrivning  
Vallsjöhus och Eksjö kommun skrev avtal om markanvisning för aktuella kvarter i 
Kvarnarp under 2019. Det tidigare avtalet omfattade att totalt minst 13 
bostadsrätter skulle uppföras. Exploatören har under cirka ett år marknadsfört 17 
bostadsrätter i radhusform men inte nått upp i tillräckligt många påskrivna 
kontrakt för att kunna starta upp byggnation.  


Exploatören bedömer att det i nuläget är större efterfrågan på äganderätter och 
har därför begärt att ändra projektet till att omfatta 14 äganderätter förlagda som 
parhus. 


Ett nytt förslag är därför framtaget i enlighet med detta. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att 
förtydliga i markanvisningsavtalet att köparen står för avstyckningskostnader. 


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


Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-05-05 
Markanvisningsavtal 
      


Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Vallsjöhus 
Mät- och exploateringsenheten
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Ks § 233 Lennart Grandelius väg - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/27 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 


Kommunfullmäktige beslutar 


att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Ortnamnsrådets 
rekommendationer. 


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


Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2021-01-25 följande; Uppkalla en 
väg efter Lennart Grandelius. Förslagsställaren framför att Lennart Grandelius har 
satt starka avtryck i att bevara Eksjö trästads historia och bevarande för framtiden. 
Lennart Grandelius var med och startade Qvarnarps Byggnadsvård. Han 
upptäckte glasplåtar på en vind i centrum från äldre fotograf, en upptäckt som 
hade kunnat försvinna i en brand. Listan över Lennart Grandelius gärningar är 
lång. När det nu byggs så mycket runt Kvarnarp, tycker förslagsställaren att det 
vore lämpligt att Lennart Grandelius får en väg uppkallad efter sig. 


Av tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 framgår bland annat följande: 
Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det är därför särskilt viktigt att kommunerna i sitt arbete tillämpar god 
ortnamnssed, kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kapitlet 4 § (Lag 2013:548). 


Vid bruk av memorialnamn rekommenderar Ortnamnsrådet, som är ett 
rådgivande organ till Lantmäteriverket, följande: 
I enlighet med Förenta Nationernas resolution antagen 2002 ”att praktisera 
memorialnamngivning inom kommunen på så sätt att en rimlig, av kommunen 
själv fastlagd tid måste ha gått innan en avliden persons namn får användas i 
ortnamn (till exempel i namn på gator, torg och allmänna platser). Som rimlig tid 
rekommenderas 3-5 år.” 


Upplysningsvis har namn redan beslutats och använts i arbetsmaterial enligt 
förslag som togs fram 2018 för gator och kvarter i det nya området när 
detaljplanearbetet påbörjades. 


Med hänsyn till detta föreslås att avvakta till ett lämpligt och värdigt objekt dyker 
upp i samband med ny exploatering och byggnation i Eksjö. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist och 
kartingenjör Anne-Lie Andersson, 2021-04-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-01-25 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren
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Ks § 234 Skyddsnät mot Eksjöån - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/15 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 


Kommunfullmäktige beslutar 


att avslå medborgarförslaget. 


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


Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande:  
Många barn i varierande åldrar använder vintertid pulkabacken vid Vattentornet 
både dagtid och kvällstid i mörker. Höga hastigheter uppstår. Backen avslutas vid 
åkanten. Flertal barn försöker välta ur sina pulkor på gångbanan för att stoppa 
upp hastigheten innan ån. Förslagsställaren vill förhindra olyckor och skapa en 
säker pulkaåkning genom att det anordnas följande: 


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


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


Av tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 framgår följande. Vattenledningsparken är 
i gällande detaljplan avsedd som parkområde och en park kan ha många olika 
användningar. När det gäller skyddsanordningar ligger fokus på att hålla räcken 
och staket i ordning vid de lekplatser som ligger i direkt närhet av vatten 
exempelvis i Finlandsparken. På övriga platser kan skyddsåtgärder vara 
motiverade längs vissa cykelvägar, vägar och broar där risken kan antas större.  


Utmed Eksjöån genom staden finns partier med räcken och utan räcken. 
Generellt finns räcken vid samtliga broar samt på platser med brantare kanter och 
därmed risk för högre fallhöjd vid en olycka.  


På den aktuella platsen finns ingen direkt risk att hänvisa till förutom när kullen 
används för pulkaåkning i riktning mot ån.  


Förslagen som tas upp i medborgarförslaget är genomförbara rent tekniskt och 
skulle sannolikt få önskad effekt. Någon exakt kostnad för åtgärden har inte tagits 
fram. Materialkostnaderna bedöms som låga men åtgärden skulle skapa ytterligare 
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moment för gatu- och parkavdelningen att hantera vilket bör minimeras så länge 
behovet av tid till de mest grundläggande arbetsuppgifterna fortsatt är stort.  


En mer permanent lösning än tillfälliga skyddsnät skulle kunna vara att bygga 
staket utmed ån. Det skulle innebära en högre investeringskostnad men en låg 
driftkostnad. Ett prydligt metallstaket skulle kunna passa väl in i miljön. 
Samhällsbyggnadssektorn bedömer dock att det finns andra mer angelägna 
åtgärder.  


Samhällsbyggnadssektorn vill i detta fall hänvisa till det egna ansvaret som 
föräldrar har för sina barns och egna aktiviteter inom kommunens allmänna ytor.  


Samhällsbyggnadssektorn föreslår att inga ytterligare åtgärder görs men kan i 
samband med renovering eller inköp av nya bänkar längs gång- och cykelvägen 
placera dessa på ett sätt som minimerar risken för att någon hamnar i ån. 
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en särskild guide till 
ökad vattensäkerhet. Guiden bifogas för den som är intresserad av att fördjupa sig 
i ämnet. 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Medborgarförslag från Siv Blom 2021-01-15 
Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare, 
Publ.nr MSB249 - oktober 2012  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Ks § 235 Samverkansavtal mellan Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås 
Dnr KLK 2021/154 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i avtalet under § 1 parter komplettera skrivningen för Eksjö kommunen med 
att även innefatta kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 


att anta upprättat samverkansavtal mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 


Ärendebeskrivning  
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad 
samverkan. Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning 
för att säkerställa bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom 
områdena som avses i förslaget till samverkansavtal.  


Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska 
sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som 
omfattas av avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå 
överenskommelser om samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll 
enligt de i bilagorna uppräknade tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 
kapitlet 37 § Kommunallagen och 3 kapitlet 17-18 §§ Lagen om offentlig 
upphandling.  


Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner 
vid behov kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop 
och vara uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen 
möjlighet att kräva utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt 
lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som 
omfattas av avtalet.   


Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för 
att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra 
kommunens uppgifter inom något specifikt område. Avtalssamverkan kan 
exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar 
myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade till tjänstemän i den 
egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en samverkansform 
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under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för samarbete i 
till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd.  


Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning 
som parterna ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta 
avtal. Det är handläggning av ärenden som avser offentliga tjänster det vill säga 
sådana som kan härledas till ett offentligrättsligt åliggande för en myndighet att 
tillhandahålla desamma eller att åtminstone se till att så sker. 


Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   


1. Livsmedel   


2. Miljö- och hälsoskydd 


3. Förorenade områden   


4. Plan- och bygg   


5. Översiktsplanering och detaljplanering   


6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  


7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  


8. Trafikplanering   


9. Bostadsanpassning   


10. Serveringstillstånd   


Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift, till handläggning i allmänhet 
inom ett visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas 
ut på uppdrag.   


Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, 
förvaltningschefer för de områden avtalet omfattar eller motsvarande 
befattningshavare alternativt befattningshavare som kommunen utser.  


Avtalet bygger på att ersättningen till den kommunen som utför tjänst åt annan 
kommun är kostnadsneutral.  


Målsättningen är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan 
utföras i enlighet med respektive parts ansvar för uppgiften. Parterna ska 
samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, säkra kontinuitet och bidra till 
ökad effektivitet i sina verksamheter. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att i avtalet 
under § 1 parter komplettera skrivningen för Eksjö kommunen med att även 
innefatta kommunstyrelsen. 


Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 


 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-11 
Samverkansavtal  
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Socialberedningen 
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Ks § 236 Regional transportplan – yttrande 
avgränsningssamråd för miljöbedömning 
Dnr KLK 2021/155 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att lämna yttrande enligt förslag. 


Ärendebeskrivning  
Region Jönköpings län väntas under 2021 få regeringens uppdrag att upprätta en 
regional transportplan för Jönköpings län för åren 2022-2033. Planen ska avse 
investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Jönköpings län. Region 
Jönköpings län ska göra en strategisk miljöbedömning av den regionala 
transportplanen eftersom dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas. Regionen har därför sänt ut 
miljöbedömningen för samråd till kommunerna. Den avgränsning som samrådet 
avser syftar till att få en effektiv och verkningsfull besluts- och 
genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag samt att 
koncentrera miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivning till de 
miljöfrågor som har störst betydelse. 


Eksjö kommun har tagit del av avgränsningssamrådet och uppfattar underlaget 
som heltäckande och väl genomarbetat. För Eksjö kommun är fortsatt tydliga 
kopplingar från Höglandet in mot Jönköping prioriterade utifrån 
kollektivtrafiksynpunkt. Ett effektivt kollektivtrafiksystem med minsta möjliga 
miljöpåverkan i kombination med en ökad tillgänglighet och effektivitet för 
näringslivets transporter gynnar Eksjö kommuns målsättningar. Transportsektorn 
är den enskilda sektor som ger upphov till de största klimatpåverkande utsläppen i 
Eksjö kommun. Genom att fortsätta göra stora insatser i det transportintensiva 
Jönköpings läns infrastruktur bör stora miljövinster kunna göras.  
Eksjö kommun har ingen erinran mot förslaget.  


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-05-12 
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional transportplan 2022-2033, 
2021-04-26  
      


Utdrag:  
Regional utveckling 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 237 Uppföljning handlingsplan 
funktionshinder 
Dnr KLK 2021/156 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppföljningen. 


Ärendebeskrivning  
Handlingsplanen för funktionshinder antogs av kommunstyrelsen  
2017-09-05. Handlingsplanen ska följas upp årligen. 


Handlingsplanen har skickats ut till kommunledningskontoret, samtliga sektorer 
samt de kommunala bolagen för uppföljning. Information om pågående 
uppföljning har redovisats för kommunala funktionshinderrådet 2021-05-05. 
Rådet hade inga synpunkter på uppföljningen. 


Uppföljningen finns redovisad i tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14. Slutsats av 
uppföljningen är att sammantaget kan Eksjö kommun med bolag ha ett 
fungerande arbetssätt för att uppnå syftet med handlingsplanen. Ett kontinuerligt 
arbete med relevant utbildning och kunskapsuppbyggnad inom de olika 
arbetsområden som på olika sätt berör funktionshinder ses som viktigt ur 
förvaltningens perspektiv. Ett tydligare koncernövergripande arbetssätt är 
eftersträvansvärt och även om det idag finns nyckelpersoner i verksamheten skulle 
fler behövas för att ytterliga bredda kunskapen kring frågorna.  


Denna uppföljning genomförs i syfte att kontrollera genomförandegraden i 
handlingsplanen för funktionshinder. Denna handlingsplan är kopplad till det 
tidigare politiska programmet ”Politiskt program med åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning”. Detta program ersattes av kommunprogrammet när det 
antogs 2019-10-24 och för att handlingsprogrammet ska följa kommunens policy 
för styrning och ledning samt kommunprogrammet bör handlingsplanen 
revideras.  


Eksjö kommun med bolag arbetar med samtliga delar i handlingsplanen och 
kunskapsnivån och en bredare förståelse för frågorna har implementerats de 
senare åren. 


 


Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2012-05-14 
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Handlingsplan funktionshinder 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Kommunala funktionshinderrådet
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Ks § 238 Behovsanalys omsorgen 
funktionsnedsättning 2022-2024 
Dnr KLK 2021/157 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att notera informationen. 


Ärendebeskrivning  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade (Ks §198, 2019-05-28) att ge förvaltningen i uppdrag 
att till kommunstyrelsen i november 2020 redovisa en uppdaterad version av 
befintlig plan för omsorgen. Kommunstyrelsens tidsplan har dock inte kunnat 
hållas. På grund av pandemin påbörjades processen i oktober 2020. Då inledde 
funktionschefen uppdateringen tillsammans med nyckelpersoner inom omsorgen 
funktionsnedsättning i linje med uppdragets syfte och målsättning. Avsikt är att ge 
hög kvalitet samt aktuell omvärldsbevakning och lokal information. Som 
komplement har aktuellt kunskapsläge inhämtas och satts i relation till situationen 
i Eksjö kommun.  
Behovsanalysen är en startpunkt och det fortsatta arbetet med omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning i fokus kommer att ske i dialog med brukare, 
anhöriga, organisationer, utförare och professionella externt och internt. 


Behovsanalys 2022 – 2024 
Den samlade behovsanalysen bygger på kartläggning, kunskap och 
informationsinsamling från aktuella enhetschefer inom IFO, omvärldsbevakning 
och lagstiftning. Behovsanalysen ger även en kunskapsbakgrund avseende IFO:s 
kvalitetsledningssystem och aktuella arbete med ständiga förbättringar och 
systematisk uppföljning för att utveckla verksamheterna. Även IFO:s organisation 
samt ansvarsområden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
lyfts fram. 


Ur det samlade materialet synliggörs de gemensamma framgångsfaktorer tillika 
behovsområden som bedöms centrala och prioriterade för omsorgen 
funktionsnedsättning IFO 2022–2024. Behovsområdena är inkluderade i IFO:s 
samlade kvalitets- och utvecklingsarbete som framgår av IFO:s verksamhetsplan 
och dess kopplade handlingsplan IFO 2021.  


 


 


Framgångsfaktorer tillika behovsområden 
 Kvalitet och hållbarhet 
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 Implementering av ny teknik och digitalisering 
 Bostäder och lokaler-renovering och underhåll 
 Omsorgstyngd och resurser 


Dessa prioriterade behovsområden inrymmer åtgärder som samlat bedöms möta 
både nuvarande och kommande brukares omsorgsbehov samt krav utifrån 
lagstiftning samt hållbarhet, kvalitet och effekt över tid.  


 
Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, IFO och Carina 
Andersson, funktionschef IFO, 2021-05-05. 
Behovsanalys av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare, IFO, 2021-05-05.  
      


Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Socialchef 
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Ks § 239 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 


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.  


Ej verkställt beslut inom särskilt boende: Personen blev erbjuden lägenhet och 
tackade ja inom tre månader, men flyttade in efter tre månader. 


Kontaktperson har verksamheten har inte hittat rätt matchning som 
kontaktpersoner. 


Kvarstår från kvartal 4 – 2020: Avbruten verkställighet dagverksamhet: Brukarna 
har tackat nej till hembesök som alternativ under dagverksamheternas stängning 
på grund av covid-19.  
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, 2021-04-29. 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialberedningen 
Socialt ansvarig socionom
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Ks § 240 Undersök möjligheten att bevilja 
trygghetslarm till alla ensamma i Eksjö kommun - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/60 


Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 


att anse medborgarförslaget besvarad. 


Ärendebeskrivning  
Göran Dackebro framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  


Undersök möjligheten att även de ensamma som bor i Eksjö kommun, som 
saknar andra insatser av kommunens omsorgsverksamhet, kan beviljas 
trygghetslarm.    


Många lever ensamma utan vänner eller nära anhöriga och känner oro över att 
inte kunna få hjälp när olyckan är framme. Covid-19 kan ha ett snabbt förlopp 
och omöjliggöra möjligheten att själv kunna ringa efter hjälp.  


Förslagsställaren har kontaktats och hen menar att det finns många ensamma 
människor i samhället som skulle känna en ökad trygghet med ett larm.  


Sociala sektorn i Eksjö kommun erbjuder trygghetslarm som är en 
trygghetsskapande insats som kan beviljas den som känner sig otrygg i hemmet. 
Det är en individuell, biståndsprövad insats. För personer över 80 år sker ett 
förenklat ansökningsförfarande. För personer under 80 år finns möjligheten att 
ansöka om trygghetslarm och en individuell prövning görs av en 
biståndshandläggare. Trygghetslarmet innehåller ingen kontrollfunktion. Det sker 
inga kontroller eller besök hon enskild brukare om inte larmets använts inom en 
tidsperiod. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, och Gunilla Bergdalen, 
verksamhetsutvecklare, 2021-05-12 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Medborgarförslaget 
      


Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Förslagsställare 
Socialchef 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 241 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att utifrån den fortsatta smittspridningen i samhället, och en fortsatt hög nivå av 
antal vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter 
fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti.  


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


Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället, och en hög nivå av 
antal vårdade hos Region Jönköpings län, föreslås att Eksjö kommuns 
Kontaktcenter håller fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 8 augusti 
2021.  


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


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 
Pm Covid 2021-05-27 
      


Utdrag:  
Kommunikationschef


73







EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 242 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Retro secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att från och med 2021-06-07 öppna Retro-secondhandbutik. 


Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. 
Målgruppen i fas 2 har erbjudits vaccin. 


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


Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-05-12 
Pm Covid 2021-05-27 
      


Utdrag:  
Socialchef  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 243 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Café i12 
Dnr KLK 2020/276 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att från och med 2021-06-07 öppna Café i12. 


Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Brukarna i 
verksamheten har erbjudits vaccin mot covid-19.  


Under perioden som caféet varit stängt för besök har den dagliga verksamheten 
varit öppen.  


Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
Pandemilagen. 


Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-05-19 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-05-17 
Pm Covid 2021-05-27 
      


Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 244 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar - konferensverksamheten 
Dnr KLK 2020/321 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att från och med 2021-06-07 öppna upp konferensverksamheten.   


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 § 254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena. Vid kommunstyrelsen sammanträde 
2021-02-23 beslutades att återremittera fritidsavdelningens framställan om att få 
öppna viss konferensverksamhet på Olsbergs arena.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 183 att fortsätta hålla all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena stängt, samt att beslutet gäller till 6 juni. 


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


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


Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att öppna 
konferensverksamheten men enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.   


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att datum för 
öppnande är 2021-06-07. 


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


Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Pm Covid 2021-05-27 
 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 245 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att från och med 2021-06-07 öppna upp Eksjö museum och Eksjö Tourist center 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 182 att Eksjö museum och Eksjö 
Tourist center öppnar för fysiska besök med maximalt antal fyra (4) besökare i 
butiken, att Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök 
med maximalt antal tio (10) besökare i de övriga utställningslokalerna samt att 
beslutet gäller från och med 2021-05-17—2021-06-06.   


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


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


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


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


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


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


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


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


 Handsprit finns vid disken samt på varje våningsplan. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 Plexiglasskiva finns framför disken. 
 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för personal. 


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att från och med 
2021-06-07 öppna upp Eksjö museum och Eksjö Tourist center utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


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


Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet. 


Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Pm Covid 2021-05-27 
 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Kulturchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


Ks § 246 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund 
Dnr KLK 2020/263 


Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att från och med 2021-06-07 öppna upp Eksjö Stadsbibliotek och 
Biblioteksfilialen i Mariannelund, men enligt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.   


Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 § 36 att Eksjö Stadsbibliotek och 
Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet med ordinarie öppettider för att ta 
emot låntagare vid korta besök enligt modellen ”lämna, låna, gå” från och med 
2021-01-25 till och med 2021-02-28, samt att åter erbjuda service med 
biblioteksbussen för utkörning av böcker och andra medier.  
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår besluta att öppna upp Eksjö 
Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund, men enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.   


Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Maria Havskog (C) att datum för 
öppnande är 2021-06-07. 


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


Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med yrkandet. 


Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Pm Covid 2021-05-27 
      


Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Bibliotekschef 
Kulturchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 247 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att redovisade ärenden är anmälda. 


Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn Samverkansprotokoll 2021-04-14 
Barn- och utbildningssektorns Samverkansprotokoll 2021-05-06 
BUS Samverkansprotokoll förskola 2021-05-20 


 


-----
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 248 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-05-18 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 


Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 11 delegationsbeslut 
gjorda ut HR-chef, upphandlare och upphandlingssamordnare 


Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-05-18 
Underlag från kommunledningskontoret 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 249 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 


Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2021-05-19 
BUB protokoll 2021-05-19 
SocB protokoll 2021-05-19 
SoC protokoll 2021-05-19 
TUB protokoll 2021-05-19 
SbN protokoll 2021-05-19  
SbB protokoll 2021-05-19 


 


---- 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-06-01


 


Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


 


 


Ks § 250 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  


att protokollen är anmälda. 


Ärendebeskrivning  
Redovisas protokoll från   


Eksjö Fordonsutbildning 2021-03-05, 2021-03-11, 2021-03-12 
Eksjö Energi AB 2021-03-16, 2021-03-23, 2021-04-20 
Eksjö Energi Elit AB 2021-03-16, 2021-03-23, 2021-04-20 
Eksjö Elnät AB 2021-03-16, 2021-03-23, 2021-04-20 
Eksjöbostäder AB 2021-03-15, 2021-03-23, 2021-04-26   
Eksjö Kommunfastigheter AB 2021-03-15, 2021-03-23, 2021-04-25 
Byggnadsfirma Stridh och Son AB 2021-03-15 
AB Eksjö Industribyggnader 2021-03-17, 2021-03-23 
MA Industrifastigheter AB 2021-03-17, 2021-03-23 
Skruven fastighetsbolag i Mariannelund AB 2021-03-17, 2021-03-23 
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