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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-04

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

Digitalt via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 10:00-17:30  
  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande § 154–158, 160-208 
Markus Kyllenbeck (M) § 154–158, 160-208 
Sebastian Hörlin (S), ordförande § 159 
Maria Havskog (C) § 158-162,164-165,167-208 
Ulf Björlingson (M)  
Lennart Gustavsson (S)  
Stellan Johnsson (C) § 154–158, 160-208 
Ingegerd Axell (S) § 154–158, 160-208 
Bo Ljung (KD)  
Rozita Hedqvist (S) 
Christer Ljung (L)  
Birgitta Johansson (S) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) § 154-157, 163,166 

Ulf Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)  
Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) § 159 
Johan Ragnarsson (V) tjänstgörande ersättare för Markus Kyllenbeck (M) § 159 
 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Kjell Axell (S) 154–158, 160-208 
Johan Ragnarsson (V) 
Lea Petersson (MP) 
Ingbritt Martinsson (C) 
Jan Ekelund (S) § 158-162,164-165,167-208 

 
Tjänstepersoner Helena Lundborg, sekreterare 
 Tord du Rietz, föredragande 

Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn § 175 
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 157 
Karin Höljfors, ekonomichef § 155-156 
Nelly Hugosson, sektorsekonom § 175 
Mikael Wärnbring, sektorchef samhällsbyggnadschef § 158, 168-171 
Patrik Hedström, sektorchef sociala sektorn § 173 
Magnus Thulin, säkerhetssamordnare § 163 
Julia Liderfelt, HR-konsult § 166 
Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 180 
Lucia Botero Fridholm, stadsarkitekt § 179 
Thomas Hanzèn, kulturchef § 178 

 
Övriga   

1



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen  2021-05-04 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Utses att justera Birgitta Johansson 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2021-05-10    Paragrafer 154-208 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Helena Lundborg 
 
 
 

Ordförande   …………………………………………… Ordförande   ………………………….. 
 Annelie Hägg                                                                 Sebastian Hörlin 
 
  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Birgitta Johansson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-04 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2021-05-10 Datum då anslag  2021-06-01 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 154 Godkännande av föredragningslistan   

§ 155 Budgetuppföljning per 2021-03-30 - förvaltningen 2021/29  

§ 156 Finansrapport per 2020-12-31 2020/331  

§ 157 Internkontroll 2021 - förvaltningen 2021/75  

§ 158 Investeringsbudget 2021 - Samhällsbyggnadssektorn omfördelning 2021/124  

§ 159 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 2021/102  

§ 160 Begränsningar i delegationsordningen, gällande anställning och 
inköp 

2019/77  

§ 161 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 - revidering 2021/17  

§ 162 Lag om särskilda begränsningar - delegation 2021/104  

§ 163 Utvecklad krishanteringsförmåga och uthållighet 2021/83  

§ 164 Revision i delägda kommunala bolag 2021/108  

§ 165 Stiftelser i Eksjö kommun - ansökningsanvisningar 2019/249  

§ 166 Riktlinje jämställdhet, likabehandling och kränkande särbehandling 2021/78  

§ 167 Barn- och ungdomsrådet 2021/32  

§ 168 Tillfälliga stränder, ett mer differentierat strandskydd - 
anmälningsärende 

2021/128  

§ 169 Ny infartsväg till Persö 2021/126  

§ 170 Hemställan angående rastplatsen vid Abborraviken 2021/115  

§ 171 Slopa avgift för torghandel under 2021 2021/89  

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

2021/132  

§ 173 Äldreomsorg - särskilt boende 2020/88  

§ 174 Skolskjutsreglemente - Revidering 2019/300  

§ 175 Handlingsplan Campus i12 2020/210  
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§ 176 Ansökan till Yrkeshögskolan, Utvecklingspedagog - 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

2021/119  

§ 177 Arbetsmarknadskonsulent - hälsa, integration och arbete 2021/118  

§ 178 Kulturpris 2021 2021/117  

§ 179 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2021 2021/121  

§ 180 Miljövårdspris 2021 2021/122  

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

2020/322  

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

2020/262  

§ 183 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar och Olsbergs Arnea 

2020/321  

§ 184 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - dagverksamhet 2020/130  

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

§ 186 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 

2020/269  

§ 187 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Öppen förskola 2020/265  

§ 188 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – övergång till fjärr- 
och distansundervisning på gymnasiet 

2020/266  

§ 189 Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår 
personal - motion 

2021/59  

§ 190 Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - 
motion 

2020/246  

§ 191 Väghinder på Stockholmsvägen - medborgarförslag 2021/1  

§ 192 Busskur skolbuss - medborgarförslag 2020/317  

§ 193 Informationstavla - medborgarförslag 2021/26  

§ 194 Nytt elljusspår Abborravik - medborgarförslag 2020/244  

§ 195 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör det lätt att göra rätt - 
motion - fördelning 

2021/112  

§ 196 Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - 
motion - fördelning 

2021/131  

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

2021/60  

§ 198 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta medborgarförslag - fördelning 2021/45  

§ 199 Rensopning av cykelväg - medborgarförslag - fördelning 2021/46  
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§ 200 Döp gata eller res staty efter Börje Stigwall - medborgarförslag - 
fördelning 

2021/61  

§ 201 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken och Hotellträdgården - 
medborgarförslag - fördelning 

2021/47  

§ 202 Väg 892 - medborgarförslag - fördelning 2021/48  

§ 203 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - medborgarförslag - 
fördelning 

2021/55  

§ 204 Trafiksäkerheten Mariannelund - medborgarförslag - fördelning 2021/57  

§ 205 Anmälningsärenden   

§ 206 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 207 Nämnd- och beredningsprotokoll   

§ 208 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

 
 

6



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-04

 
  

Ks § 154 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer 
Misstanke om ekonomiska oegentligheter och utnyttjande av ställning  inom 
Nifsarpsskolan - skrivelse
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Ks § 155 Budgetuppföljning per 2021-03-30 - 
förvaltningen 
Dnr KLK 2021/29 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad uppföljningsrapport.  

Ärendebeskrivning  
Efter årets tre första månader prognostiseras årets resultat bli positivt, 35,9 mnkr 
(motsvarar 3,0 procent av skatter och bidrag). Det är 4,5 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 31,4 mnkr (motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag). Prognosen efter februari visade på ett ännu högre resultat, 45 mnkr, 
försämringen beror främst på ökat underskott hos sociala sektorn. 

Sektorerna har till och med mars förbrukat 288,0 mnkr (26,5 procent) av 
budgetanslaget på 1 091,1 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med 27,2 mnkr. I prognosen efter mars är inte tilläggsbudgeten 
som beslutades av kommunfullmäktige 2021-04-22 beaktad. 

Politiken och revisionen redovisar ingen avvikande prognos efter mars. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr.  

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (1 
procent av budgeten) beroende på flera delar, bland annat lägre personalkostnader 
på grund av vakanser och lägre kostnader för olika tjänster. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr (0,1 
procent av budgeten). Den positiva avvikelsen finns inom trafikverksamheten. 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 8,0 mnkr (-1,8 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för 
gymnasieskolan men också grundskolan. Jämfört med februariprognosen är det en 
förbättring med 0,5 mnkr. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 20,4 mnkr (-4,5 procent av 
budgeten). Jämfört med föregående månad är det en försämring med 8,9 mnkr. 
Underskott finns främst inom stöd och service till funktionshindrade gällande 
externa placeringar och inom socialt stöd, främst inom externa placeringar samt 
ekonomiskt bistånd. Det är också inom dessa områden som underskotten ökat 
sedan förra månaden. I sociala sektorns prognos har inte statsbidraget om 8,4 
mnkr medräknats, varken intäkten eller de kostnader som bidraget ska användas 
till. 
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Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -2,1 mnkr 
(-3,3 procent av budgeten), underskottet är till största del hänförbart till 
vuxenutbildningarna men även museet och anläggningar. 

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

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 32,5 mnkr.  

Skatteintäkterna prognostiseras bli 17,2 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 15,3 mnkr högre än budget, varav 

 14,1 mnkr är högre generella statsbidrag 
- varav 7,9 mnkr avser det extra generella statsbidraget i BP2021(beslutat 

november 2020)* 
- varav 2,9 mnkr avser kompensation för förändrad skattebas som sänkt skatt 

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

fastighetsavgift 

*När budgeten fastställdes i oktober hade ökade generella statsbidrag aviserats men inte 
beslutats i budgetpropositionen för 2021. I budgeten räknades med 4 mnkr för det ökade 
statsbidraget, för Eksjö blev sedan utfallet 11,9 mnkr, dvs 7,9 mnkr högre än budget.  

Investeringar 

66,6 mnkr disponeras för investeringar 2021 varav 30,8 mnkr är återstående anslag 
från 2020. Till och med mars har 7,9 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 60,7 mnkr, vilket är 5,9 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 

Prognos innehåller en del osäkerheter, dels för att det är tidigt på året och dels för 
att pandemins konsekvenser för såväl verksamhetens kostnader som skatteintäkter 
och statsbidrag är svår att prognostisera. Med den kunskap som finns idag är 
prognosen för sektorerna negativ men årets resultat positivt på grund av bättre 
utfall på skatteintäkter och bidrag. Tilläggsbudgeten som kommunfullmäktige 
beslutade om 2021-04-22 och som inte beaktats i prognosen efter mars, kommer 
att påverka framtida prognoser genom att sektorernas underskott och 
utjämningsbidragens överskott minskas. Årets resultat påverkas inte av 
tilläggsbudgeten.   
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
Bilaga: Budget, utfall och prognos per 2021-03-31 
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Socialberedningens beslut 2021-04-21 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-04-20 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-20  
      

Utdrag:  
Socialberedningen 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Barn- och utbildningsberedningen 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen
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Ks § 156 Finansrapport per 2020-12-31 
Dnr KLK 2020/331 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
Enligt finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande kommunen 
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med bokslut.  

Sammanfattning 
Kommunkoncernens likviditet är god, externa lån har ökat i koncernen under 
året, främst på grund av lösen av revers till kommunen, amortering har skett i 
Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjö energi 
AB. Räntenivåerna är låga och större andel av lånen har fast ränta än tidigare. 
 
Två avvikelser från finanspolicyn görs i koncernen gällande max 40 procents 
rörlig ränta. Eksjö stadshus AB har 100 procents rörlig ränta på grund av att 
kvarvarande lån ska lösas i mars 2021 samt Fastighetsbolaget Skruven i 
Mariannelund AB har 42 procents rörlig ränta då bolagets lån upptogs när bolaget 
var delägt och inte omfattades av regelverket. Totalt i koncernen uppfylls taket 
om max 40 procents rörlig ränta, koncernen har 3,3 procent av lånebeloppet rörlig 
ränta. 
 
Aktuell likviditet 
Kommunens likviditet 2020-12-31 var +137 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +217 mnkr. Det är en förbättring av 
likviditeten under året i kommunen till följd av att EKFAB löst revers till 
kommunen och upplånat externt istället samt att kommunen har under året fått 
stora statsbidrag. 
 
Utrymme och nyttjad checkräkningskredit  
Kommunkoncernen hade 2020-12-31 en gemensam checkräkningskredit på 80 
mnkr hos Nordea. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 2020-
12-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. 
Bolagen hade vid 2020-12-31 en totalt sett mycket god likviditet. Negativ likviditet 
hade Eksjö energi Elit AB med -29,9 mnkr och Byggnadsfirma Stridh och son AB 
med -3,7 mnkr och nyttjade därmed den interna checkkrediten. Övriga bolag hade 
positiv likviditet. 
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Placeringar 
Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos 
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos 
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra 
skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea 
Donationsmedelsfond. 
 
Skulder och borgensåtagande 
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld är 1 149 mnkr varav 1 142 mnkr har kommunal borgen. 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund ABs lån upptogs när bolaget var delägt 
och har därmed inte kommunal borgen för sina lån.  
 
Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen 
med 1 372,6 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld ökat med 55,2 mnkr 
till största del beroende på att EKFAB löst revers till kommunen om 86 mnkr och 
lånat upp externt, EKFABs totala låneskuld har minskat med 33 mnkr, men den 
externa låneskulden har ökat med 53 mnkr. Byggnadsfirma Stridh och son AB har 
nyupplånat 40 mnkr, Eksjöbostäder AB har minskat lånen med 6 mnkr, Eksjö 
energi AB har minskat lånen med 4,5 mnkr och Eksjö Stadshus AB har minskat 
lånen med 27,4 mnkr.  
 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet, två föreningar och sedan tidigare finns 
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstod 2 tkr vid årsskiftet.  Totalt har kommunen ett 
borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,4 mnkr, totalt 
borgensåtagande för aktuella skulder är 1 148,3 mnkr. 

Motparter 
De helägda bolagens externa lån finns till 99,4 procent i Kommuninvest och 0,6 
procent i Swedbank. Lånen i Swedbank är upptagna av Skruven. Övriga bolag har 
samtliga sina lån i Kommuninvest.  
 
Kapital- och räntebindning 
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 3,8 år och 
räntebindningen 3,9 år. Eksjö Stadshus AB har, på grund av närhet till att lånen 
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning. Desamma gäller för räntebindningen 
för AB Eksjö Industribyggnader. 
 
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller de 
flesta bolag i koncernen, undantag är Eksjö stadshus AB på grund av kvarvarande 
lån ska lösas i mars 2021 och som har 100 procent rörlig ränta samt 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund AB vars lån upptogs när bolaget var 
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delägt och har 42 procent rörlig ränta. Totalt i koncernen uppfylls kravet då av 
koncernens lån har 96,7 procent fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta) 

Snitträntan i koncernen var 2020 1,12 procent. 

Derivat 
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. 
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast 
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 87 mnkr avtalat om ränteswapar 
hos Nordea. 
 
En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och 
räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 157 Internkontroll 2021 - förvaltningen 
Dnr KLK 2021/75 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att i sektorernas internkontrollplaner notera att kommunledningskontoret har i 
uppdrag att göra en förvaltningsövergripande kvalitativ uppföljning av 
direktupphandlingar utifrån ett strategiskt urval,  
 
att därefter godkänna internkontrollplan för 2021. 

Ärendebeskrivning  
I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar. 

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen har internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På beredningarna och 
ledningsutskottets sammanträden i mars fördes en diskussion om vilka 
kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen har bruttolistor 
arbetats fram för den interna kontrollen som beredningarna och ledningsutskottet 
behandlade på aprilsammanträdena.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen: 

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 
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En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts för de olika kontrollpunkterna.  
 

Kategori Antal kontrollområden i 
internkontrollplanerna som 
beredningarna och 
ledningsutskottet har föreslagit 

Effektivitet och ändamålsenlighet i 
verksamheten 

12 

Tillförlitlighet i finansiell 
rapportering 

5 

Anpassning till gällande lagstiftning 
och förordningar 

11 

Totalt antal kontrollpunkter i 
internkontrollplanen 2021 

28 

 

Beredningarna och ledningsutskottet har behandlat internkontrollplaner på 
sammanträdena i april och föreslagit kommunstyrelsen besluta 

Ledningsutskottet §49 (2021-04-20) 
att godkänna internkontrollplanen för kommunledningskontoret 2021 

Barn- och utbildningsberedningen §34 (2021-04-21) 
att godkänna internkontrollplanen för barn- och utbildningssektorn 2021 

Samhällsbyggnadsberedningen §30 (2021-04-21) 
att godkänna internkontrollplanen för samhällsbyggnadssektorn 2021 

Socialberedningen §43 (2021-04-21) 
att godkänna internkontrollplanen för sociala sektorn 2021 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen §40 (2021-04-21) 
att godkänna internkontrollplanen för tillväxt- och utvecklingssektorn 2021 

Yrkande 
 
Sebastian Hörlin (S) med bifall från Markus Kyllenbeck (M) yrkar att i 
sektorernas internkontrollplaner notera att kommunledningskontoret har i 
uppdrag att göra en förvaltningsövergripande kvalitativ uppföljning av 
direktupphandlingar utifrån ett strategiskt urval. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-21 
Sociala beredningens beslut 2021-04-21 
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-04-21 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-21 
      

Utdrag:  
Sektorchefer 
Sektorsekonomer 
Beredningarna
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Ks § 158 Investeringsbudget 2021 - 
Samhällsbyggnadssektorn omfördelning 
Dnr KLK 2021/124 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att för ökade kostnader för projekten renovering broar, Österlånggatan och torget 
i Ingatorp, omfördela investeringsmedel genom minskning av anslag för projekt 
enligt alternativ 1 i ärendebeskrivningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta 
 
att finansiera förvärvet av Nifsarp 1:30 med eget kapital utanför fastställd 
investeringsbudget för samhällsbyggnadssektorn. 
 

Ärendebeskrivning  
Under 2021 kommer kostnaderna för några av samhällsbyggnadssektorns 
investeringsprojekt att bli högre än vad som finns upptaget i budget. Det beror 
dels på uppkomna kostsamma broreparationer, dels kostnad för ombyggnad av 
torget i Ingatorp, enligt beslut i samhällsbyggnadsberedningen, 2021-03-17 § 16, 
och dels kostnaden för ombyggnad av Österlånggatan. Kostnaden för 
ombyggnaden av torget i Ingatorp kommer att kunna hanteras genom att ta  
medel i anspråk inom projekten tillgänglighetsåtgärder och stadsmiljöåtgärder 
eftersom åtgärderna berör båda dessa projekt. Projektet kommer eventuellt inte 
att kunna genomföras i sin helhet under 2021 utan kommer fortsätta även under 
2022. För de övriga ökade kostnaderna behöver omföring av investeringsanslagen 
göras under 2021. Förslag till omföringar redovisas nedan. 

Utöver ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2021-02-23 § 65, att godkänna 
köp av fastigheten Nifsarp 1:30. Köpeskillingen uppgår till 4 mnkr.  
I samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget finns inte något anslag för 
förvärvet. Två alternativ till finansiering föreslås, vilka finns redovisade i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-04-15. 

Alternativ 1 innebär att kommunfullmäktige beslutar att finansiera förvärvet av 
Nifsarp 1:30 med eget kapital utanför fastställd investeringsbudget för 
samhällsbyggnadssektorn.  

Alternativ 2 innebär att förvärvet finansieras genom omfördelning inom 
samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget. Detta sker bland annat genom att 
åtgärderna för broreparationerna måste skjutas fram i tiden. Detta anses inte 
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lämpligt med hänsyn till de säkerhetsrisker som det medför samt att det påverkar 
årets och kommande års planering av broreparationer. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04.21 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring och ekonom  
Lise Rundén, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Ekonomiavdelningen

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-04

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 159 Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
Dnr KLK 2021/102 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för Höglandsförbundet, samt 
 
att bevilja direktionen för Höglandsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 
 
Annelie Hägg (C), Stellan Johnsson (C), Markus Kyllenbeck (M),  
Kjell Axell (S) och Ingegerd Axell (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.   

Ärendebeskrivning  
Direktionen för Höglandsförbundets har 2021-03-25 § 6 fastställt resultat- och 
balansräkningen för 2020, samt överlämnat förbundets årsredovisning till 
medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet. 

Arbetsutskottet fick i uppdrag att till kommande år komma med förslag till hur 
målvärden och decimaler ska hanteras. 

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 
1 procent av omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, 
resultatnivå 1 procent, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 4 
880 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än 
budgeterat för två av Höglandsförbundets verksamheter under 2020.  

Under 2020 har investeringar för 11 miljoner gjorts för att framtidssäkra 
förbundets befintliga infrastruktur. Under året har också en ny 
kommunikationsplattform driftsatts och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen 
mot budget med 4,1 miljoner kr beror på att investeringar i datahallar har skjutits 
på framtiden då en ny datahallstrategi är under framtagande. 
Självfinansieringsgraden 2020 är 110 procent. 

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. 7 av indikatorerna 
uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. 3 är ej uppfyllda och 1 
har inte kunnat mätas under året. 

Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och lämnar bedömningen: ”Vi 
bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.” 
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Direktionen för samtal om hur redovisning ska ske i årsredovisning när målvärden 
och färger kan ge motsatta signaler. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
Höglandsförbundets beslut 2021-03-25 Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 Höglandsförbundet 
Revisionens granskning av Årsredovisning Höglandsförbundet 2020 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Höglandsförbundet
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Ks § 160 Begränsningar i delegationsordningen, 
gällande anställning och inköp 
Dnr KLK 2019/77 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att inte fortsätta begränsningarna i delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen § 89 beslutade första gången 2018-02-28 om begränsningar i 
delegationsordningen. Detta började gälla från 2018-04-09 och har sedan gällt 
sedan dess. Internkontrolls uppföljning efter 2018, 2019 och 2020 har visat att 
begränsningarna kan ha haft viss effekt. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 
att utöka begränsningen med ”alla timanställningar utöver grundbemanningen ska 
beslutas av sektorschef”. 

Begränsningarna har inneburit: 

 alla timanställningar utöver grundbemaningen ska beslutas av sektorschef  
 alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorschef 
 ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorschef  
 sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorschef.  Sällanköp under 5 000 

beslutas av enhetschef/ avdelningschef/rektor 
 att uppdra åt förvaltningen att vid behov utforma riktlinjer för 

begränsningarna i delegationsordningen för anställning och inköp samt  
 

Kommunens ekonomiska resultat 2019 och 2020 har varit bättre än budgeterat. 
Orsaken till de positiva resultaten har framförallt varit ändrade förutsättningar 
gällande stadsbidrag och skatteintäkter (skatteutjämning). Sektorerna har 
förbättrat sina resultat årligen från de stora underskotten 2017.  

Att fortsätta med denna begränsning i delegationsordningen riskerar att det blir 
den nya standarden och att effekten minskar. Verktyget kommer då inte att finnas 
att ta till ifall ett stort behov uppstår igen. Därför föreslås att begränsningen tas 
bort för att finnas att ta till igen om behovet uppstår.  

 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Sektorchefer 
Sektorsekonomer 
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Ks § 161 Kommunstyrelsens delegationsordning 
2021 - revidering 
Dnr KLK 2021/17 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta reviderad delegationsordning. 

Ärendebeskrivning  
I delegationsordningen under E Rättegång och förrättningar punkt 8 ”Ärende 
inom säkerhetsskyddslagen” är delegat sektorschef. Ändringen som föreslås är att 
det ska vara kommundirektör. Orsakerna till ändringsförslaget är att 
kommundirektören ska utse en säkerhetsskyddschef som ska hantera dessa frågor 
enligt bifogat beslutsunderlag. Utifrån rollen som sektorschef har 
kommundirektör utsett säkerhetsskyddschef. Förändringen i delegationsordningen 
gör att säkerhetschef gäller för hela förvaltningen. 
 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsen
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Ks § 162 Lag om särskilda begränsningar - 
delegation 
Dnr KLK 2021/104 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att införa rätten att fatta beslut enligt Lag om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:4), delegeras till 
kommunstyrelsen. Rätten är tillfällig och gäller till och med 31 december 2021.    

Ärendebeskrivning  
Enligt Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (2021:4), § 13 har kommunerna möjlighet att fatta beslut om förbud mot 
att visats på vissa platser om det finns en påtaglig risk för trängsel exempelvis i 
parker och på badplatser. Denna möjlighet trädde i kraft den 11 mars 2021. 

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

13§ Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter får inte innebära förbud 
mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas 
frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Lagen pekar på kommunen, innebärande kommunfullmäktige så som beslutande. 
Lagens syfte är att förhindra smittspridning och då krävs det att kommunen kan 
fatta snabba beslut. Kommunfullmäktige är en stor församling som agerar utifrån 
strikt formalia. Möjligheten till snabba beslut i kommunfullmäktige är starkt 
begränsad. Därför förefaller det bättre i samklang med det behov som lagen vill 
stödja att överföra denna beslutanderätt till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 163 Utvecklad krishanteringsförmåga och 
uthållighet 
Dnr KLK 2021/83 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att i syfte att öka Eksjö kommuns oberoende i 
vardag, kris och under höjd beredskap tillsätta arbetsgrupper fördelade på följande 
områden. Personalförsörjning i kris och under höjd beredskap, 
nödvattenförsörjning, trygghetspunkter, säkrad el och värmetillförsel samt, stabil 
och hållbar livsmedelsförsörjning och materielförsörjning, 
 
att lämna delrapporter från respektive arbetsgrupp till kommunstyrelsen under 
december månad 2021 samt  
 
att lämna beslutsunderlag från respektive arbetsgrupp så detta kan beaktas i 
budgetarbetet för 2023.  

Ärendebeskrivning  
Målet med Eksjö kommuns krisberedskapsarbete är att minska risken för, och 
effekten av, inträffade oönskade händelser avseende samhällsviktig verksamhet 
och kritiska beroenden i Eksjö kommun.  
Detta mål ska uppnås genom kontinuitetsplanering, inklusive fastställande av 
lägsta acceptabla nivå och längsta acceptabla avbrottstid.  
 
I arbetet ska säkerhetsskyddet särskilt beaktas, då krisberedskapsarbetets processer 
och strukturer så långt som möjligt ska utgöra grunden för arbetet med civilt 
försvar – idag är dock de två åtskilda, både avseende uppdragsställningen som 
ekonomisk ersättning.  
Krisberedskapen vilar på tre grundläggande principer – ansvarsprincipen, 
närhetsprincipen och likhetsprincipen. I korthet innebär detta att den som 
ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också gör det vid en kris, 
att krisen ska hanteras geografiskt och organisatoriskt så nära krisen som möjligt 
och att det inte ska ske större förändringar i organisationen än vad situationen 
kräver.   
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För att utreda möjligheterna att öka Eksjö kommuns oberoende i vardag samt 
under kris och höjd beredskap föreslås tillsättandet av arbetsgrupper fördelade på 
följande områden: personalförsörjning som vid behov kan personalförsörja de övriga 
områdena: nödvattenförsörjning, trygghetspunkter, stabil och hållbar livsmedelsförsörjning och 
materielförsörjning samt säkrad el och värmetillförsel.  
 
Dessa arbetsgrupper/områden är sinsemellan beroende och arbetet bedrivs 
parallellt med säkerhetssamordnare som samordnare.  
 
Uppgifterna inom arbetsgrupperna blir initialt att kartlägga behov och 
beroendekedjor. Exempel på kartläggning är hur mycket vatten, mat, materiel behöver de 
olika kommunala sektorerna? Vilka behov har trygghetspunkterna? Hur personalförsörjer 
kommunen driften av trygghetspunkterna eller nödvattenkioskerna?  
 
Arbetsgrupperna föreslås få i uppdrag att lämna en första delrapport under 
december månad 2021. För att sedan lämna ett färdigt beslutsunderlag till 
budgetarbetet för 2023. 
 
Bakgrund 
Pandemin har satt blixtbelysning på svagheter i svensk krisberedskap och 
samhällets robusthet. Pandemin ger även en indikation på hur skärpt eller höjd 
beredskap skulle kunna te sig – samtliga kommuner har ställts inför samma behov 
och resursbrist.  
Länsgemensamma materiella eller personella resurser räcker inte till om en 
utdragen kris drabbar ett läns samtliga kommuner samtidigt, eller hela nationen.  
Liksom att det nationellt behöver finnas en redundans inom landet, alltså en viss 
överkapacitet, för att klara längre störningar, behövs det en lokal redundans inom 
Eksjö kommun. För att förbättra och göra krisberedskapen mer robust bör Eksjö 
kommun minska sitt beroende av externa aktörer och höja den lokala 
redundansen.  
 
Utredning 
Rapporter som utgör kunskapsunderlag till detta ärende är främst Perspektiv på 
pandemin – inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen 2020, 
FOI-R--4992—SE, samt Snöovädret i Stockholm 2016 – konsekvenser för 
livsmedelsförsörjningen ur ett leveransperspektiv 2018, FHS beteckning 425/2017. Utöver 
detta är erfarenheterna rörande materielförsörjningen under den initiala delen av 
covid-19 pandemin beaktade. En rapport benämnd Strategi krisberedskap – 
säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar är sammanställd och bifogas tillsammans 
med ovan nämnda rapporter.  
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Slutsats 
Att fortsatt planlägga krisberedskapen på till del externa resurser innebär att det 
kommande arbetet med civilt försvar måste ske i ett separat spår. Detta är 
ineffektivt och resurskrävande. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Magnus Thulin, säkerhetssamordnare 
Strategi krisberedskap Eksjö kommun 
Perspektiv på pandemin inledande analys och diskussion av beredskapsfrågor i 
ljuset av Coronakrisen 2020 
2018-fallstudie-snoovadret-i-stockholm-2016 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen  
Säkerhetsamordnare
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Ks § 164 Revision i delägda kommunala bolag 
Dnr KLK 2021/108 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att föreslagen revisionsordningen kring revision i delägda kommunala bolag godkänns. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen 10 kap 4 § får kommunfullmäktige beslut om att lämna över 
skötsel av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Kommunfullmäktige 
utser lekmannarevisioner till bolaget ur gruppen kommunens revisorer.  
 
Det finns idag ett antal gemensamma ägda kommunala bolag i anslutning till 
Höglandet. 

 Erikshester Vindpark AB  
 Smålands Bredband AB  
 Norra Smålands Energi AB samt dess dotterbolag Luftbolaget i Topperyd AB 
 Sävsjö-Vetlanda Fiber AB  
 Njudung Energi i Sävsjö AB   

 
Revisorerna i Eksjö, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö, Vimmerby och Tranås kommuner har 
kommit överens om att samverka när det gäller revisonen för dessa bolag. 
Överenskommelsen innebär att en kommun ansvarar för revisonen i ett bolag under 
två år. Överenskommelsen är undertecknad 2020-07-27. Till överenskommelsen finns 
en bilaga som anger ordningen för vilken kommun som ansvarar för revisionen det 
aktuella åren. Det innebär att kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i de bolag 
som kommunen ansvarar för under den aktuella perioden enligt den turordning som 
bilagan anger. Kommunfullmäktige ska godkänna denna överenskommelse.   
  
Bolagens bolagsordningar har i samband med årsstämmorna under 2021 reviderats för 
att kunna hanterar denna förändring. Följande mening har skrivits in i 
bolagsordningarna:  
Lekmannarevisor med eller utan suppleant utses av en i taget av delägande kommuners 
fullmäktigeförsamlingar i bokstavsordning. Lekmannarevisor utses för en period om två år och tills 
uppdraget är slutfört.  Om bolagsordningen så anger ska denna förändring även hanteras 
av kommunfullmäktige.  
 
 

28



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-04

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Bilaga Revision i delägda bolag 
Revision delägda bolag undertecknad 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Revisionen
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Ks § 165 Stiftelser i Eksjö kommun - 
ansökningsanvisningar 
Dnr KLK 2019/249 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ansökningsanvisningar till stiftelser i Eksjö kommun. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 § 304 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att se över kriterier för behörighet och för hur uppföljning 
av ansökningar görs. 
 
Eksjö kommun förvaltar stiftelser, tidigare även kallade fonder och- eller 
donationsfonder. Flera utav av stiftelserna är gamla och är även deras 
ändamålsbestämmelser gamla eller otidsenliga, samt saknar tillräcklig information 
kring hur ansökningsförfarandet ska ske. För att underlätta för sökande och för 
förvaltningen i dess beslutande av utdelning har ett dokument med information 
och ansökningsförfarande upprättats.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att ett flertal av fonderna ska 
permuteras, det vill sägas avslutas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16 Kf § 207 att anta riktlinjer för 
fonderna och där beskrivs hur fonderna ska avslutas utifrån hur mycket kapital 
som fanns i respektive donationsfond eller stiftelse.  

 Stiftelsen Gymnasieskolans samfond i Eksjö kommun, beslut om utdelning 
fattas av rektor på gymnasiet 

 Stiftelsen Grundskolans samfond i Eksjö kommun, beslut om utdelning fattas 
av rektor på grundskolan 

 Rektor Lars Hagbergs Konststiftelse, beslut om utdelning fattas av bildlärare på 
gymnasiet 

 Stiftelsen Rådmannen Georg Felix Aschan och hans hustru Ida Helena 
Lindahlska stiftelsen 

 John och Erika Teschs stiftelse  
 Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond  
 Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond) Stiftelsen 

Hermann Rickards Minnesfond 
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 Pettersson-Lindebladska stiftelsen 
 Stiftelsen Jenny och Axel Petris fond 
 Henrik och Signe Nilssons donationsstiftelse  
 Stiftelsen Frisängsfonden (N J Ljungberg) 
 Stiftelsen Mina Lindgrens julgåva 
 Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donation 
 Stiftelsen Tullöverkontrollören Oskar Lagergrens donationsfond  
 Stiftelsen Amanda Carlbergs fond 
 Borgmästare Erik Rickard Holms stiftelse 
 Stiftelsen Clara Cederqvists donationsfond 
 Stiftelsen August Anderssons donationsfond 
 Stiftelsen Borghild Ross Minnesfond stiftelse 
 Stiftelsen Samfond 1 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – 

Eksjödelen Stiftelsen  
 Samfond 2 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Edshult-, Hult-, 

Höreda- och Mellbydelen 
Samfond 3 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Ingatorpsdelen 

 Samfond 4 – stiftelsen för behövande i Eksjö kommun – Hässleby-, 
Kråkshultsdelen 

 Stiftelsen Brita Lewinskys stipendiefond  
 Regementsläkaren P I D:son Aschan och Emma Sofia Schmitterlöws 

donationsstiftelse 
 Stiftelsen Hilding Eurén Johanssons minnesfond, Förvaltas av socialnämnden, 

avkastning ska gå till festligheter för de boende på Solgården i Ingatorp och Bobinen i 
Mariannelund  

 Stiftelsen Bröderna Simon och Artur Karlssons minnesfond, Förvaltas av 
socialnämnden, avkastning ska gå till festligheter för de boende på Solgården i 
Ingatorp. 

 Kontraktprostens Nils Johan Sjöstedts stiftelse, beslut om utdelning fattas av 
direktionen, vilket utgörs av kommunfullmäktige i Eksjö kommun och kyrkorådet i 
Eksjö församling, Avslutas efter utdelning 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Ansökningsanvisningar till stiftelser i Eksjö Kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 166 Riktlinje jämställdhet, likabehandling 
och kränkande särbehandling 
Dnr KLK 2021/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta riktlinje jämställdhet, likabehandling och kränkande särbehandling,   
 
att denna ersätter tidigare riktlinje mot kränkande behandling.  

Ärendebeskrivning  
En uppdatering av Diskrimineringslagen (2008:567) har gjorts och började gälla 
2017-01-01 den innebär att arbetsgivare ska arbeta aktivt och systematiskt med att 
förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Tidigare handlingsplan för jämställdhet 
och mångfald inte är gällande längre. Detta har inneburit att ett omtag kring 
området varit aktuellt. En del i det är att använda begreppet likabehandling och då 
även omfatta kränkande särbehandling och mobbning. 

Därav har en revidering av tidigare riktlinje för kränkande behandling och 
handlingsplanen för jämställdhets- och mångfald 2016-2018 genomförts. Dessa 
två slås ihop till en riktlinje för jämställdhet, likabehandling och kränkande 
särbehandling. 

Riktlinjen utgår ifrån Diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljöföreskriften 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Riktlinjen beskriver arbetsgivarens 
skyldigheter och ansvar inom områdena diskriminering och kränkande 
särbehandling. men även det ansvar som följer medarbetare. Ytterligare beskrivs 
diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna samt vad repressalier innebär. 
Likaså beskrivs kortfattat vad kränkande särbehandling och mobbning innebär. 

Rutiner, verktyg och metoder för arbetet med att motverka och förebygga 
förekomst av diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning finns på 
Eksjö kommun intranät. Likaså finns en skyddsrond för jämställdhet och 
likabehandling. Skyddsrond för kränkande särbehandling genomförs i 
skyddsronden för organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Förslaget på riktlinjen presenterades, samverkades och tillstyrktes i centrala 
samverkansgruppen 2021-03-23.   
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Julia Liderfelt, HR-konsult 
Riktlinje jämställdhet, likabehandling och kränkande särbehandling  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
HR-avdelningen 
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Ks § 167 Barn- och ungdomsrådet 
Dnr KLK 2021/32 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att till barn- och ungdomsrådet utse Maria Havskog (C), Marie-Louise 
Gunnarsson (M), Anders Pansell (KD), Bertil Granman (S) och  
Sebastian Hörlin (S). 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 125 att ärendet skulle bordläggas till 
dagens sammanträde.  
 
Kommunstyrelsens beslutade 2021-02-23 § 74 att en politiker från respektive 
nämnds presidium och en från kommunstyrelsens presidium ska väljas till barn- 
och ungdomsrådet.  
 
Eksjö kommun har under flera år haft en väl fungerande barn- och 
ungdomspolitisk arbetsgrupp. Tidigare fanns ett barn- och ungdomspolitiskt 
program där uppdraget för den Barn- och ungdomspolitisk arbetsgruppen fanns 
beskrivet. I och med att Kommunprogrammet 2020-2023 ersatte tidigare program 
uppstod behovet av en ny uppdragsbeskrivning.  

Uppdraget motsvarar det uppdrag som andra råd (funktionshinderråd, 
pensionärsråd, brukarråd) har i kommunen. Därför är förslaget att byta namn från 
barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen till barn- och ungdomsrådet. 

Förslaget har tagits fram utifrån det tidigare barn- och ungdomspolitiskt 
programmet. Kommunstyrelsens presidie och barn- och ungdomspolitiska 
arbetsgruppen har varit delaktiga i arbetet.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist 
Uppdragsbeskrivning Barn- och ungdomsråd  
      

Utdrag:  
Sektorchef Samhällsbyggnadssektorn 
Sektorchef Tillväxt o utvecklingssektorn 
Sektorchef Sociala sektorn 
Skolchef  
De valda
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Ks § 168 Tillfälliga stränder, ett mer differentierat 
strandskydd - anmälningsärende 
Dnr KLK 2021/128 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse yttrandet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen gav en särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet 2019. Nu 
har man föreslagit författningsändringar och andra åtgärder som medför att 
strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad 
differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i 
landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på 
det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet 
främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck.  

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att 
värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i 
starkt exploaterade områden.  

Synpunkter på förslaget från Eksjö kommun: 

Differentierat strandskydd innebär vissa lättnader för Eksjö kommun att bygga 
strandnära. Det finns strandnära bebyggelse nära centralorten där 
exploateringstrycket är stort och vid dessa sjöar kommer strandskyddet inte att 
lättas upp, snarare tvärt om. Däremot finns det många sjöar i kommunen där 
exploateringstrycket inte är så stort där man skulle kunna ge lättnader. Det innebär 
att även vissa plaster där det tidigare inte gick att få dispens nu har möjlighet till 
det vilket är positivt för Eksjö. Det är viktigt att förtydliga vad som är högt 
exploateringstryck eftersom det finns ett mått av otydlighet i detta. Eksjö vill se att 
det blir enklare att bygga tätortsnära vid stränderna, med detta förslag ser vi inte 
att det kan bli så. Troligen kommer det inte att bli så stor skillnad i Eksjö 
kommun som för kommuner i norra Sverige där man har större andel landsbygd 
och lågt exploateringstryck. 

Eksjö kommun har 657 km strandlängd inklusive öar och har ca 17 000 invånare. 
Eksjö har förhållandevis ganska många sjöar men det finns kommuner i norra 
Sverige som har mer än dubbelt så lång strandlängd och långt färre invånarantal. 
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Dessa kommuner kommer att få större lättnader och förändringar om detta 
förslag verkställs. 

Enligt förslaget ska det inte ges möjlighet för dispens i områden som har ett 
utökat strandskydd då man anser att vid dessa sjöar ska man värna extra mycket 
om växt- och djurliv. I Eksjö finns inte utökat strandskydd vilket gör att vi inte 
påverkas av förslaget. I glesbebyggd kommun så som vår grannkommun Ydre 
finns utökat strandskydd och för dem kommer detta förslag leda till att de inte får 
några lättnader i större bemärkelse. 

Enligt förslaget ska man kunna upphäva strandskyddet vid sjöar som är en hektar 
eller mindre och vattendrag som är två meter eller smalare samt vid grävda 
dammar som tillkommit efter 1975. Det är positivt för Eksjö då dessa områden 
ofta har mindre betydelse för att tillgodose strandskyddets syften och därmed kan 
det bli resurssparande att inte behöva arbeta med dispenser på dessa platser. 

Kommunen ska kunna peka ut områden som landsbygdsområden. Dessa 
områden ska ha god tillgång till obebyggd mark, inte har stor efterfrågan på mark 
för bebyggelse och inte vara av särskild betydelse för något av strandskyddets 
syften med hjälp av vissa kriterier. Inom dessa områden kan strandskyddet sedan 
upphävas genom att kommunen ansöker om detta hos länsstyrelsen.  

 Kriterierna är att dispens ska kunna ges: 

-om området behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnad samt åtgärder som hör till bostadsbyggnaden,  

-om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
av att uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse, eller  

-om området behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som 
är nödvändiga för en verksamhet och verksamheten har fördel av ett strandnära 
läge.  

Vad innebär ”landsbygd” för Eksjö kommun? Det finns en otydlighet i begreppet 
och vilka orter eller landområden som omfattas i definitionen 
landsbygdsområden. 

Dessutom föreslås att åtgärdernas bidrag till landsbygdsutveckling inte behöver 
vägas in i kriterierna för landsbygdsområden eller i de särskilda skälen för dispens, 
vilket gör att andra områden i Eksjö kommun nu har möjlighet att bebyggas som 
inte tidigare hade den möjligheten.  

Klimatförändringarna medför behov av klimatanpassningsåtgärder som kan 
motivera en differentiering av strandskyddet. Förslaget vill att det ska bli lättare att 
ge dispens för åtgärder som syftar till att skydda miljön samt egendom.  Då vårt 
klimat har förändrats genom de senaste åren ser vi det som positivt att detta 
belyses.  
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Förslaget att länsstyrelsen ska digitalisera kartor där strandskyddet redovisas är 
bra. Handläggare får då ett bättre underlag än vad vi har idag. Dagens kartor visar 
ibland gränser som är osäkra och otydliga. Det gör att det kan vara svårt att 
avgöra om dispens ska sökas eller inte om platsen för dispensen ligger i 
gränslandet.  

De områden som i nuvarande detaljplan är utpekade som LIS- områden ska Eksjö 
kommun kunna ansöka om att de blir så kallade landsbygdsområden där 
strandskyddet helt upphävs. Det kan bli tvetydigt i vissa områden då befintliga 
LIS- områden eventuellt inte uppfyller de kriterier som krävs för att vara 
landsbygdsområden då kriterierna inte är helt de samma för dessa två. Vi 
förutsätter att dessa områden kan övergå till landsbygdsområden utan att 
ytterligare prövning i högre instans måste göras. 

Bedömningen är att förslaget inte ger någon ökad förutsägbarhet eller förenkling 
vid prövning av dispenser så som förhoppningen var. Förslaget kommer inte att 
underlätta för Eksjö kommun att ge dispenser i strandnära läge i den grad som vi 
hade hoppats på. 

Yttrande har tagits fram och beslutats i samhällsbyggnadsberedningen 2021-04-21 
§ 26 och skickats till Miljödepartementet. 

Beslutsunderlag  
Yttrandet 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 169 Ny infartsväg till Persö 
Dnr KLK 2021/126 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bekosta standardhöjning av infartsvägen enligt alternativ 4.  

Ärendebeskrivning  
I samband med ombyggnationen av väg 40 mellan Eksjö och Nässjö kommer den 
nuvarande infarten via riksvägen att stängas och Trafikverket bygger och bekostar 
en ny infart till Persö via Forsgrensgatan i Lyckeberg.  

Eksjö kommun har nu möjlighet att påverka standarden på den nya infartsvägen 
genom tillägg till den standard Trafikverket bygger. Standardhöjningarna avser 
bredd, beläggning och belysning. 

Samhällsbyggnadssektorn har utrett olika förslag för att bättre möta Eksjöortens 
ryttarförenings behov och samtidigt sett över de långsiktiga effekterna av olika 
alternativa kvalitetshöjningar. Alternativen har ställts gentemot den anläggning 
som Trafikverket bygger som ersättningsväg för nuvarande infart via väg 40 som 
kommer att stängas i samband med att Trafikverket bygger om väg 40 mellan 
Eksjö och Nässjö med byggstart under hösten 2022. 

Området vid Persö utvecklas ständigt med en aktiv ryttarförening och ett ökat 
intresse för friluftsliv, löpning, cykling och promenader har nyttjandet av såväl 
området som Höglandsleden i denna del ökat de senaste åren. Området är även 
ett naturligt rekreationsområde för boende i Lyckeberg. 

Nedan följer en alternativredovisning med kortfattad innebörd, konsekvenser och 
uppskattade kostnader. 

Alternativ 1: Ingen kvalitetshöjning 

Alternativet innebär att en ny grusbelagd infartsväg med vägbredd 5,5 meter byggs 
mellan Persö och Forsgrensgatan. Alternativet bedöms uppfylla de grundläggande 
kraven för en infartsväg med den förväntade trafikbeläggningen. Alternativet kan 
förväntas innebär viss trängsel vid exempelvis tävlingar och vid möten med större 
fordon.  

Tilläggskostnad för Eksjö kommun: Den utökade investeringskostnader för 
alternativet är noll kronor. Dock innebär en grusbelagdväg ett högre och mer 
intensivt driftunderhåll än en asfalterad väg. Ökning är svår att beskriva i siffror 
då det beror på vägens uppbyggnad och förmåga att avleda framförallt vatten från 
vägbanan.   
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Alternativ 2: Breddning och asfaltering 

Alternativet innebär att en ny asfaltsbelagd infartsväg med vägbredd 6,0 meter 
byggs mellan Persö och Forsgrensgatan. Alternativet bedöms väl uppfylla de krav 
som kan anses krävas för en infart med den förväntade trafikbeläggningen. 
Alternativet kan antas innebära viss trängsel om två större fordon möts. 

Tilläggskostnad för Eksjö kommun: Den utökade investeringskostnaden för 
alternativet är 500 tkr för breddning 0,5 meter och 1 000 tkr för asfaltering. 
Sammantaget 1 500 tkr. Kostnadsbedömningarna är framtagna av Trafikverket 
specifikt för detta projekt. Breddningen innebär en försumbar ökning av 
driftkostnaden och asfalteringen innebär en mindre driftintensiv yta än grus.   

Alternativ 3: Breddning, asfaltering och belysning 

Alternativet innebär med tillägg till alternativ 2 att även belysning läggs till.  

Tilläggskostnad för Eksjö kommun: Den utökade investeringskostnaden för 
alternativet är 500 tkr för breddning 0,5 meter, 1 000 tkr för asfaltering och 450 
tkr för belysning. Sammantaget 1 950 tkr. Kostnadsbedömningarna är framtagna 
av Trafikverket specifikt för detta projekt. Breddningen innebär en försumbar 
ökning av driftkostnaden och asfalteringen innebär en mindre driftintensiv yta än 
grus. Belysning ger upphov till utökade driftkostnader.  

Alternativ 4: Breddning, asfaltering och belysning på Höglandsleden 

Alternativet innebär med tillägg till alternativ 2 att även belysning läggs till fast 
istället för på den nya infartsväg kompletteras belysning på nuvarande gång- och 
cykelväg som sammanfaller med Höglandsleden. Dels är sträckan som ska belysas 
kortare men ger samtidigt möjlighet att styra gående och cyklister mot den säkrare 
bilfria vägen till Persö från Lyckeberg.  

Tilläggskostnad för Eksjö kommun: Den utökade investeringskostnaden för 
alternativet är 500 tkr för breddning 0,5 meter, 1 000 tkr för asfaltering och 280 
tkr för belysning på Höglandsleden. Sammantaget 1 780 tkr. 
Kostnadsbedömningarna är framtagna av Trafikverket specifikt för detta projekt 
med undantag från kostnadsbedömningen för belysning på Höglandsleden som 
gjorts av samhällsbyggnadssektorn. Breddningen innebär en försumbar ökning av 
driftkostnaden och asfalteringen innebär en mindre driftintensiv yta än grus. 
Belysning ger upphov till utökade driftkostnader.  

Idén för alternativ 4 väcktes i samband med hantering av ett medborgarförslag 
som ska hanteras av kommunfullmäktige i maj, 2021. Förslagsställaren bifogade 
då en karta som visar en felande länk för att skapa en sammanhängande 
elljusslinga i Lyckeberg. 
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Finansiering oavsett åtgärd förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget 2022 eller 2023. Planering för eventuellt behov av 
omfördelning görs inför budgetbeslut i oktober 2022.   

Sammantaget förordar samhällsbyggnadssektorn alternativ 4. Alternativet anses ge 
Eksjöortens ryttarförening goda förutsättningar att fortsätta utveckla sin 
verksamhet samtidigt som vägen blir både trafik- och driftsäker under lång tid 
framöver. Alternativet att belysa den del av Höglandsleden som avses i förslaget 
anses gynna gång- och cykeltrafiken till, från och inom området och förväntas 
även gynna rekreations- och friluftslivet i stort.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Eksjöortens ryttarförening 
Ekonomiavdelningen
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Ks § 170 Hemställan angående rastplatsen vid 
Abborraviken 
Dnr KLK 2021/115 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att genom en skrivelse till 
Trafikverket förmedla kommunens syn på hanteringen utav ärendet, samt 
 
att därefter lämna svar enligt upprättad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de senaste månadernas händelser vid rastplatsen i Abborravik 
hemställer Kurt-Lennart Larsson att kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommundirektören att snarast se till att avspärrningarna tas bort, platsen avstädas, 
görs tillräckligt användbar, drivs vidare i kommunal regi med slutmålet att den åter 
blir Trafikverkets ansvar.  
Kurt-Lennart uppmanar även politiker att via kontakter på regional och nationell 
nivå verka för rastplatsens fortlevnad.  

Kurt-Lennart framför även följande åtgärdsförslag. Att på mycket kort sikt avtala 
med konkursförvaltaren så att kommunen kan disponera platsen för uppstädning 
och att måttliga renoveringar av möbler och överbyggnader kan genomföras. 
Detta skulle kunna lösas i sommar av feriearbetande ungdomar i kommunens regi. 
Därefter kanske vård och tillsyn kan läggas ut på någon förening, t.ex. 
fiskeklubben som redan har verksamhet vid Abborragölen. Samtidigt bör 
möjligheten undersökas i samband med konkursen att avstycka och köpa den del 
av fastigheten som rastplatsen omfattar och sedan sköta platsen i kommunal regi 
under en övergångsperiod.  
Detta intill slutmålet att Trafikverket åter ska ta ansvar rastplatsen. En fantastiskt 
vackert och strategiskt belägen plats, ett landningsmärke som  
 sätter Eksjö på kartan och som även utgör en viktig del i det rörliga friluftslivet i 
Eksjö. 

Utredning 

Trafikverket har haft ett mångårigt avtal med fastighetsägaren som även drivit 
Abborravikens värdshus. Fastigheten som rastplatsen ligger på är att betecknas 
som privat och drift, underhåll, skötsel och investeringar har skötts av nämnda 
parter utan Eksjö kommuns inblandning. Eksjö kommun har därmed inget direkt 
ansvar för platsen och nuvarande händelser. Under denna period har företaget 
som äger fastigheten och värdshuset även gått i konkurs vilket försvårar dialog i 
ärendet. 
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För Eksjö kommun är dock platsen viktig ur flera aspekter. Dels utifrån ett 
funktionellt perspektiv där platsen och funktionen har inneburit en möjlighet till 
rast och vila för såväl yrkestrafik som turister och dels ur attraktivitetssynpunkt då 
Abborraviksrondellen är en tydlig knutpunkt för resenärer på väg 40 och 32.  
 
När Eksjö kommun fick kännedom om att kontraktet mellan parterna hade 
brutits togs omgående kontakt med Trafikverket. Trafikverket motiverar beslutet 
med att nedläggning av rastplatsen i Abborravik är en del av en större 
besparingsåtgärd och någon ny rastplats inte ska ersätta Abborraviks rastplats. 
Tjänstepersoner från Eksjö kommun har sedan starkt ifrågasatt beslutet och 
framförallt förarbetet då tydlig information och dialog inför beslutet hade 
möjliggjort en framförhållning.  
 
Eksjö kommun upprätthåller idag inte några större rastplatser. Ett par mindre 
rastplatser finns att tillgå i Bruzaholm och Mariannelund utanför filmbyn men i 
övrigt är fordonstrafiken hänvisad till stadens och orternas gator, torg och till viss 
del badplatser.  
 
En rastplats innebär utöver en större investering även ett stort och kontinuerligt 
tillsynsansvar. I detta läge kan inga konkreta siffror för vad ett övertagande, 
samarbete eller byggnation av en ny rastplats i området kan innebära. I nuläget är 
alternativen även osäkra. Frågan som kan diskuteras i nuläget är huruvida Eksjö 
kommun ska driva eller bidra till en rastplats i eller i närheten av 
Abborraviksrondellen i framtiden.   
 
Eksjö kommun kan ha olika hållningar till ärendet.  
 
Eksjö kommun har inget som helst ansvar för platsen med undantag från ett 
tillsynsansvar. Tillsyn på fastigheten kommer att bli aktuell om nedskräpning och 
förfall fortgår. Tillsynen kan bedrivas utifrån Miljöbalken och Plan- och bygglagen 
men utifrån olika aspekter. Tillsyn utifrån Miljöbalken utgår i första hand utifrån 
skada eller störning på miljö och människor och Plan- och bygglagens tillsyn går 
mer ut på omgivningspåverkan utifrån byggnadernas och tomtens skick. Båda 
dessa verktyg är i sammanhanget långsiktiga och kräver en aktiv fastighetsägare 
för att önskad effekt ska uppnås. Utifrån ovanstående hållning uppstår inga 
kostnader då tillsynsarbetet ska bekostas av fastighetsägaren. Tillsynsarbetet 
försvåras dock tydligt av den pågående konkursen. 
 
Eksjö kommun kan ha en hållning att vara mer proaktiv och genomföra åtgärder 
runt platsen för att kompensera bortfallet av de funktioner som nu inte är 
tillgängliga. Detta skulle kunna ske på flera olika sätt och behöver utredas 
ytterligare. 
 
Ett tredje förhållningssätt skulle kunna vara att aktivt försöka förvärva den del av 
fastigheten som rastplatsen står på. Huruvida detta är möjligt är i nuläget oklart 
och behöver utredas vidare.  
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Åtgärder som Eksjö kommun bör undvika är att aktivt göra förändringar inne på 
fastigheten. Dels för att detta kräver fastighetsägarens tillstånd så länge fastigheten 
inte kan anses utgöra en allmänfarlig risk vilket den enligt min bedömning inte gör 
och dels för att detta skapar ett farligt och kostsamt incitament för andra 
fastighetsägare att inte göra sina åtagande utan istället invänta att kommunen 
städar upp. 
 
Sammanfattningsvis är bedömning att Eksjö kommun bör inta en passiv roll 
tillsvidare i denna fråga. Fastigheten som nu är till salu kan mycket väl innebära en 
positiv nyetablering till Eksjö kommun på en fastighet full av möjligheter och 
potential. I samband med en förhoppningsvis snar försäljning har Eksjö kommun 
möjlighet att föra en positiv dialog om fastighetens funktion och nyttjande med en 
nya ägare. Eksjö kommun kan vid det tillfället diskutera möjligheten till 
konstruktiva samarbeten för att få bästa möjliga och önskvärda funktion i 
området. Återigen måste vi dock vara medvetna om att platsen är i privat ägo och 
Eksjö kommun har per automatik ingen möjlighet att styra vilken användning 
som markområdet ska ha utan allt måste ske i dialog. Eksjö kommun bör 
samtidigt ha god koll på händelseutvecklingen och påbörja tillsynsarbete när 
påverkan från området är så stor att detta anses nödvändigt.  
 
Som slutlig kommentar till Kurt-Lennart Larsson som formulerat denna 
förtjänstfulla hemställan så bör Eksjö kommun ha samma målsättning och 
andemening med de val som görs. Dock bedöms utsikterna för en statlig rastplats 
i området under överskådlig tid som minimala.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) 
att ge kommunstyrelsens presidie i uppdrag att genom en skrivelse till Trafikverket 
förmedla kommunens syn på hanteringen utav ärendet. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 
Hemställan angående rastplatsen vid Abborraviken från Kurt-Lennart Larsson 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn 
Kurt-Lennart Larsson
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Ks § 171 Slopa avgift för torghandel under 2021 
Dnr KLK 2021/89 

Beslut  
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att avgifter som redan är betalda för 2021 års säsong återbetalas retroaktivt, samt  
 
att utebliven uppskattad intäkt i samhällsbyggnadssektorns budget motsvarande 
56 000 kr täcks av kommunstyrelsen pott för oförutsett 

Kommunstyrelsen föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta 

att under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 tillfälligt justera taxa för upplåtelse av 
torgplats och begagnade av allmän plats antagen av kommunfullmäktige 2007-06-
14, § 236 med 80 procent sänkning av avgifterna avseende Stora Torget i Eksjö,  
 

Ärendebeskrivning  
Under pandemin har flera grenar av näringslivet haft svåra ekonomiska 
utmaningar. Samhällsbyggnadssektorn har tillsammans med förvaltningen och 
kommunstyrelsens presidium diskuterat olika förslag till lättnader för företag.  

Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-22 § 72 togs beslut om att 
slopa avgifter för markupplåtelse på allmän plats. I samband med att ärendet 
hanterades gavs ett tilläggsuppdrag att ta fram avgiftslättnader även för 
torghandeln.  

Utredning 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-14 § 236 om taxa för upplåtelse av 
torgplats och begagnande av allmän plats. Ett beslut om eventuella förändringar 
av taxan bör vara tidsatt och tillfällig för att undvika otydlighet om vad som gäller 
under kommande säsong. 

Under 2020 uppgick Eksjö kommuns intäkter till 70 tkr för upplåtelser av 
torgplatser för Stora Torget i Eksjö. I övriga orter tas ingen avgift ut vid 
eventuella torgdagar. Intäktsbortfallet vid genomförande av förslaget bedöms 
uppgå till en likvärdig summa som föregående år och föreslås täckas av 
kommunstyrelsens pott för oförutsett.  
 
Kostnaderna kopplade till torghandeln uppgick till 70 tkr under 2020. 
Kostnaderna består av elkostnader för knallarna samt personalkostnad för 
torgföreståndaren. Kostnad för egen personals tid är ej medräknad.  
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Sammantaget är torghandeln ett ekonomiskt nollsummespel för kommunen 
förutom de år man haft problem med skadegörelse eller att saker gått sönder. 
Skadegörelse har kommunen varit befriade från de senaste åren. 
 
De flesta knallar har fasta platser och kostnaden är beroende på ytans storlek som 
varierar. Efter intervjuer med berörda tjänstepersoner som har kontakt med 
torghandlarna och torgföreståndaren framgår att det sällan eller aldrig inkommer 
några synpunkter på kostnaden. Under pandemin är det många försäljare på torget 
som upplevt ett uppsving och det har tecknats avtal med nya helårsförsäljare. Den 
knalle som betalar mest som har störst yta har en årlig kostnad på 11 tkr.  

Frågan om retroaktivitet är relevant för hur kommunen ska agera. Många av de 
som har årliga avtal har redan betalat in sin årsavgift.  

Samhällsbyggnadssektorn anser att det för torghandeln är lämpligt med en 
procentuell sänkning av nuvarande avgift. Då kvarstår en symbolisk avgift som 
skapar viss möjlighet att hålla borta oseriösa handlare eller att befintliga handlare 
tar upp större utrymme än de behöver. De allra flesta skulle sannolikt vilja ha 
större yta om det är helt gratis och det skulle skapa en stor utmaning för 
torgföreståndaren att bedöma behovet av plats för respektive knalle. Den 
problematiken finns inte för uteserveringarna eftersom det finns naturliga hinder 
för hur stora de kan vara där gatans utformning, tillgänglighetsaspekter och 
brandskyddsfrågor med mera ska tas i beaktan. Dagens avgift ska betraktas som 
låg och i huvudsak i syfte att ska ordning och reda. En avgift i någon omfattning 
bör behållas för att bibehålla visst incitament för knallarna att nyttja ytorna 
effektivt.  

Sammanfattningsvis föreslår samhällsbyggnadssektorn att avgifterna tillfälligt 
sänks med 80 procent under hela 2021 med retroaktiv återbetalning till de som 
redan avlagt avgifter och att det bedömda intäktsbortfallet på 56 tkr täcks av 
kommunstyrelsen pott för oförutsett.   

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Johnsson (C) med bifall av 
Maria Havskog (C) avslag till förvaltningens förslag till beslut.  
 
Sebastian Hörlin (S) och Ulf Svensson (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Stellan Johnssons (C) med fleras avslagsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Tjänsteskrivelse från Mikael Wärnbring, sektorchef samhällsbyggnadssektorn 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 172 Misstanke om ekonomiska 
oegentligheter och utnyttjande av ställning inom 
Nifsarpsskolan - skrivelse 
Dnr KLK 2021/132 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 
 
att återkoppla vidtagna åtgärder till avsändarna av skrivelsen 

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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Beslutsunderlag  
Skrivelse inkommen 2021-04-27 ställd till kommunstyrelsen 
      

Utdrag:  
Eksjö Fordonsutbildnings styrelse 
Avsändarna av skrivelsen
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Ks § 173 Äldreomsorg - särskilt boende 
Dnr KLK 2020/88 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att bygga ett nytt särskilt boende om ca 60 platser anpassat för personer med 
kognitiv funktionsnedsättning i Eksjö tätort som tas i bruk 2024/2025,  
 
att inför projektering av boendet beakta, tidigare byggnationer av särskilda 
boenden för eventuella upphandlingssynergier, SKR:s ramupphandling för särskilt 
boenden samt att byggnationen ska ske i etapper,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på möjliga platser för boendet,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för drift gällande 
organisation (bland antal platser per avdelning, möjliga arbetssätt) utifrån kvalité 
och modern forskning,   
 
att uppdra till förvaltningen att göra en utredning om vilken verksamhet som kan 
bedrivas i de lokaler som frigörs utifrån nybyggnation av särskilt boende.   
 
att upphandling av särskilt boende påbörjas, om behov föreligger, efter nytt beslut 
i kommunstyrelsen.   
 
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ersätta hemtjänst med 
plats på särskilt boende för brukare i område öster,  
 
att aktualitetspröva kön för trygghetsboende utifrån en högre hyresnivå, i 
förhållande till de nuvarande hyresnivåerna i befintliga trygghetsboenden, samt 
göra en analys av framtida potentiella hyresgäster  
 
att aktualisera kommunens behov av olika boendeformer för privata 
fastighetsaktörer, samt  
 
att notera informationen om att sociala sektorn stänger en avdelning på Marieberg 
då det föreligger tomma platser inom särskilt boende.    

Bakgrund 
Sociala sektorn ser en tydlig minskning av äldre som flyttat till särskilt boende 
under pandemin. Vårdboendeplatser har minskat, men inte särskilda boende 
platser med demensinriktning. Troligtvis är det också så att personer låtit bli att 
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söka eller tackat nej av rädsla att smittas. Enligt Socialstyrelsen behöver 
kommunerna vara bereda på att flera personer med större behov kan komma att 
behöva hjälp när smittspridningen går ner. De som flyttar till särskilt boende bor 
där i genomsnitt 25 månader, eller drygt 2 år. Verksamheten har varit hårt drabbad 
av Covid-19, framförallt från oktober 2020-februari 2021. Verksamheten har både 
behövt hantera smittspridning, men även ombesörja att ordinarie verksamhet 
fungerar med god kvalitet. Det är en stor skillnad i omsorgsbehovet mellan en 65-
åring och en 95-åring, precis som det är skillnader i behoven hos en person med 
en kognitiv respektive en fysisk funktionsnedsättning. Till detta kommer att alla är 
unika individer och att det är uppenbart att även äldre med liknande 
funktionsnedsättningar kan ha olika önskemål och behov. Det innebär att 
bostäders utformning behöver vara anpassad utifrån olika gruppers behov. Enligt 
Socialstyrelsen när den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står vården, 
framförallt inom äldreomsorgen inför stora utmaningar. Andelen personer över 
80 år och äldre i befolkningen väntas öka, de närmaste åren.  

Utredning 
För att arbeta framgångsrikt med människor som har kognitiva 
funktionsnedsättningar och därmed säkerställa en god livskvalité, minska lidandet 
för brukare, oro hos anhöriga och medboende, samvetsstress hos personal samt 
ekonomiska belastningar för extra resurser, behövs det kompetens och ett 
strukturerat arbetssätt. Personalgrupper som i regel kommer i kontakt med 
människor med kognitiva nedsättningar alternativ kognitiva 
funktionsnedsättningar bör identifieras och en minimal kunskapsstandard behöver 
formuleras. En hållbar kompetensstrategi förutsätter en strukturerad 
kunskapsinhämtning, -förmedling och ett permanent kunskapsunderhåll. En av 
utmaningarna inom sektorn nu och framöver är att säkerställa tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  

Utifrån nuläget bedöms behovet bestå av särskilda boendeplatser för personer 
med kognitiv funktionsnedsättning, vara den målgrupp som största utmaningen 
ligger i att kunna tillgodose antalet platser, tillika kompetens och inre och yttre 
boendemiljö. Eksjö kommuns befintliga boendeplatser lever inte upp till de 
förutsättningar i miljön som påverkar och underlättar omsorgen och vården för 
målgruppen. För att sociala sektorn ska kunna bedriva en god och effektiv 
verksamhet behöver förändringar ske i dessa områden. 

Beprövad erfarenhet talar för att småskaliga och inkluderande boendemiljöer har 
positiv effekt på viktiga effektmått såsom beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens (BPSD), självständighet och social delaktighet för personen med 
demenssjukdom. 

Det särskilda boende Marieberg, demensavdelningarna är byggda i två plan. 
Utemiljön i dagens läge är påtaglig kuperad och inga skyddande begränsningar till 
vägar/trafiken. Konsekvensen är att möjligheten till utomhusvistelse blir påtagligt 
inskränkt. Avdelningarna är byggda enligt korridorprincip med trånga korridorer. 
Det finns bara ett centralt beläget, ganska litet dagrum/matsal per enhet. 
Obefintliga möjligheter att vara ostörd förutom i det egna rummet. Alla som 
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befinner sig i det gemensamma utrymmet får ta del av andras stämningar och 
aktivitetsgrad. Den trånga gemensamma boendemiljön ökar BPSD-problematiken 
 
Slutsats 
Sektorns förslag är att bygga nytt särskilt boende anpassat för målgruppen med 
kognitiv funktionsnedsättning, samt att göra en fördjupad utredning vilken 
verksamhet som ska bedrivas i de lokaler som frigörs. Detta alternativ täcker in 
både ett kvalitetsperspektiv för en väl behovsanpassad fysisk miljö för brukare 
med en kognitiv funktionsnedsättning, samt skapar utrymme att kunna fördela 
utefter behov och efterfrågan. Behovet utifrån befolkningsprognosen men 
framför allt utifrån kvaliteten både gällande den fysiska yttre och den inre miljön 
för att minska begränsningar för den enskilda individen och även iordningställa 
för framtida välfärdsteknik. Vid byggnation i detta förslag innebär det en utökning 
med 18 nya boendeplatser. Förslaget är att det nya boendet ska vara klart för 
inflyttning 2025/2026. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C)  
 
(1) att bygga ett nytt särskilt boende om ca 60 platser anpassat för personer med 
kognitiv funktionsnedsättning i Eksjö tätort som tas i bruk 2024/2025, 

(2) att inför projektering av boendet beakta, tidigare byggnationer av särskilda 
boenden för eventuella upphandlingssynergier, SKR:s ramupphandling för särskilt 
boenden samt att byggnationen ska ske i etapper, 

(3) att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på möjliga platser för 
boendet, 

(4) att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för drift gällande 
organisation (bland antal platser per avdelning, möjliga arbetssätt) utifrån kvalité 
och modern forskning,  

(5) att ge förvaltningen i uppdrag att göra en utredning om vilken verksamhet som 
kan bedrivas i de lokaler som frigörs utifrån nybyggnation av särskilt boende.  

(6) att upphandling av särskilt boende påbörjas, om behov föreligger, efter nytt 
beslut i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta 

(7) att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ersätta hemtjänst 
med plats på särskilt boende för brukare i område öster, 

(8) att aktualitetspröva kön för trygghetsboende utifrån en högre hyresnivå. 

(9) att aktualisera kommunens behov av olika boendeformer för privata aktörer, 
samt 
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(10) att notera informationen om att sociala sektorn stänger en avdelning på 
Marieberg då det föreligger tomma platser inom särskilt boende.  

Sebastian Hörlin (S) yrkar att ändra att-sats 8 till, 
 
att aktualitetspröva kön för trygghetsboende utifrån en högre hyresnivå, i 
förhållande till de nuvarande hyresnivåerna i befintliga trygghetsboenden, samt 
göra en analys av framtida potentiella hyresgäster, samt  
 
ändra att-sats 9 till, 
 
att aktualisera kommunens behov av olika boendeformer för privata 
fastighetsaktörer. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) yrkande mot Sebastian Hörlin 
(S) ändringssyrkande i att: sats 8 och i att: sats 9. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sebastian Hörlins (S) yrkande. 

Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Annelie Hägg (C) resterande 
yrkanden. 

Bo Ljung (KD), Stellan Johnsson (C), Sebastian Hörlin (S), Ingegerd Axell 
(S)  Ulf Björlingson (M) och Markus Kyllenbeck (M) yrkar bifall till beslutet i 
sin helhet.  

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef 2021-04-19 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef 2021-08-24 
Tjänsteskrivelse av Jürg Gisler, demenssamordnare och Ewa-Lotta Strand-
Norden, funktionschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård 2020-05-14 
Socialberedningens beslut 2021-03-18 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Socialberedningen 
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Ks § 174 Skolskjutsreglemente - Revidering 
Dnr KLK 2019/300 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att i skolskjutsreglementet under rubriken lokala undantag ändra meningen till 
”elever som är folkbokförda i bostadsområdet Kvarnarp och skolplacerats av 
Eksjö kommun på Linnéskolan får skolskjuts, i årskurs 3”, 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen 
 
att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente revideras utifrån föreslagna 
förändringar, samt  
 
att förändringarna gäller från och med läsåret 2021/2022.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen antog 2020-03-31 § 92 Eksjö kommuns skolskjutsreglemente 
att gälla från och med läsåret 2020/2021.  

Följande revidering föreslås i avsnitt 2.2 Undantag, Lokala undantag: 
 
Skolskjuts inom tätort beviljas inom ramen för följande undantag: 
Elever som är folkbokförda i bostadsområdet Kvarnarp och skolplacerats på 
Linnéskolan får skolskjuts, från och med årskurs 3 till och med årskurs 3. En 
hållplats finns för hämtning och lämning: Mariakapellet. 

Följande revidering föreslås i avsnitt 4 Generella krav och regler, Kompisåkning: 
Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss. 
Överenskommelse om kompisåkning görs mellan vårdnadshavare och 
skolskjutsentreprenör i god tid innan aktuell dag för kompisåkning.  

I övrigt är endast benämningar ändrade såsom skolskjutssamordnare samt barn- 
och utbildningssektorn. 

Yrkande 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att i 
skolskjutsreglementet under rubriken lokala undantag ändra meningen till ”elever 
som är folkbokförda i bostadsområdet Kvarnarp och skolplacerats av Eksjö 
kommun på Linnéskolan får skolskjuts, i årskurs 3”. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 
mot Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-04-14. 
Skolskjutsreglemente Eksjö kommun 2021/2022.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Skolskjutsansvarig, barn- och utbildningssektorn 
Skolskjutsentreprenör
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Ks § 175 Handlingsplan Campus i12 
Dnr KLK 2020/210 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att inte genomföra besparingsförslagen gällande vakans som fritidsledare samt 
budgetmedel för övriga kostnader inom öppen ungdomsverksamhet, 
 
att inte fullt ut genomföra besparingsförslagen gällande evenemang, badplatser 
och kulturskola utan att låta verksamheterna behålla budgetmedel motsvarande 
200 tkr, 38 tkr respektive 20 tkr, 
 
att i övrigt godkänna handlingsplanen, 
 
att notera att differensen mellan beslutade besparingar och det totala behovet är 
220 tkr, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 
redovisa förslag på besparingar motsvarande 220 tkr.  

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 den 21 april.  
 
Under tillväxt- och utvecklingsberedningens sammanträde 21 april § 42 beslutades 
att komplettera handlingsplanen med åtgärder för en budget i balans med 
beräknande av effekter av åtgärderna samt konsekvenser för verksamheterna, 
samt att dessa ska redovisas till dagens kommunstyrelsesammanträde. 
 
Utredning 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen har tagit fram förslag på besparingar på 
sektorn för att nå budget i balans 2021. Förslagen är märkta med prioritet 1 ingen 
eller liten påverkan på leverans, 2 påverkan på leverans, 3 stor påverkan på 
leverans.  Tabell med besparingsförslag finns i tjänsteskrivelsen. 

Not 1 Sektorsövergripande  
 
Prio 1 (45 tkr) 
Besparingen innebär att verksamhet håller nere kostnader för hotell och logi, samt 
övriga förbrukningsmaterial. Detta innebär att det inte finns något utrymme om 
något oförutsett inträffat eller om ett inköp skulle behöva göras. 
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Prio 2 (77 tkr) 
Besparingen innebär att verksamheten tar bort all budget för reklam och 
information samt för verksamhetsutveckling. Medel ur verksamheten användes 
tidigare för konsultstöd till verksamheternas arbetsmiljöarbete. Konsekvens av 
besparingen kan bli att sektorn inte kan marknadsföra sig som tidigare under 2021 
och inte stötta cheferna i arbetsmiljöarbetet. 

Not 2 Kultur  
 
Prio 1 (599 tkr) 
Besparingen hänförs till inställda evenemang kopplat till kultur under första 
halvåret. Eventen kan troligtvis inte genomföras på grund av pandemi men om 
besparingen tas kan inte eventen genomföras trots förändrade restriktioner.  

Prio 2 (110 tkr)  
Besparingen innebär att vakanser på biblioteket inte tillsätts, en konsekvens av 
detta kan bli att personal behöver sänka sin ambitionsnivå för att utföra samma 
uppdrag men med en mindre personalstyrka (60 tkr).  

En annan besparing är att vänta med reparationer och inköp på kulturskolan. Om 
denna besparing genomförs kan det bli så att instrument behöver repareras under 
större omfattning kommande år, vilket det inte finns budget för (50 tkr).  

Not 3 Fritid 
 
Prio 2 (537 tkr) 
Alla övriga kostnader under fritids administration tas bort. Detta innebär att det 
inte finns något utrymme om något oförutsett inträffat eller om ett inköp behöver 
göras (67 tkr).  

En annan besparing är att en vakans på Olsbergs Arena för städ och 
eventpersonal under hela 2021. Vakansen kan hållas utan påverkan under första 
halvåret då evenemang än inställda på grund av pandemin, vilket sedan tidigare är 
medräknat i prognos. Andra halvåret av 2021 är ännu oklart. Om samhället 
öppnar upp och det finns möjlighet att driva evenemang på Olsbergs Arena igen 
kommer personalstyrkan vara för liten, vilket kan leda till att verksamheten 
behöver tacka nej till event på grund av personalbrist (170 tkr) 

Vakans som fritidsledare på 0,8 tjänst tillsätts inte på öppen ungdomsverksamhet. 
Vakansen innebär att verksamheten måste sänka sin ambitionsnivå och inte har 
samma möjlighet att stötta kommunens ungdomar (300 tkr). Konsekvensen av 
besparingen blir minskade öppettider då dubbelbemanning krävs under kvällstid.  

Prio 3 (420 tkr) 
Besparingen innebär att all budget för kostnader relaterat till kommunens 
badplatser tas bort, budget behålls för att kunna genomföra dykning som görs en 
gång om året. Ingen upprustning av badplatserna kan göras under 2021 och om 
saker går sönder på badplatserna finns det ingen budget att ersätta dessa. 
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Skötselbidrag som betalas ut årligen till olika föreningar för att sköta badplatserna 
kvarstår (110 tkr).  

En annan besparing kopplat till öppen ungdom innebär att samtliga budgetmedel 
tas bort för övriga kostnader inom verksamheten. Dessa pengar brukar användas 
till aktiviteter för ungdomarna. Detta innebär att verksamheten under 2021 inte 
kan genomföra aktiviteter som kostar pengar, vilket skulle kunna leda till att 
ungdomar söker andra uttryck för fritid och att oro kan öka hos ungdomar (80 
tkr).  

Besparingen innebär att verksamheten förväntar sig en liknande nivå på 
bidragsutbetalning i höst som i våras. Vårens utbetalning påvisade en lägre nivå än 
tidigare år (280 tkr). Om verksamheten håller samma nivå till höstens utbetalning 
blir det en positiv avvikelse mot budget på 230 tkr. Om bidragsansökningarna 
uppgår till mer än 280 tkr i höst måste ändå kommunen betala ut dessa bidrag till 
föreningarna, detta innebär i så fall att inte hela besparingen går att genomföra. 
Aktivitetsbidrag är ett viktigt bidrag för kommunens föreningar och det går inte 
att neka föreningar detta bidrag (230 tkr). 

Not 4 Näringsliv 
 
Prio 1 (110 tkr) 
Inställda event så som besöksnäringsträff och utbildningsmässa på grund av 
pandemin. 

Prio 2 (115 tkr) 
Besparingen innebär bland annat att verksamheten minskar sin ambition gällande 
besöksnäringsstrategin, samt minskade kostnader för marknadsföring och digitala 
kampanjer. Besparingarna innebär att verksamheten tvingas sänka sin 
ambitionsnivå samt då riskera att kommunen syns mindre som besöksmål under 
2021 då stora delar av annonseringsbudgeten tas bort. Näringslivet och 
besöksnäring är hårt drabbat av pandemin och besparingen innebär att 
verksamheten inte kan stötta företagen och marknadsföra destinationen på ett 
tillfredställande sätt.  

Not 5 Vux i12 
 
Prio 3 (200 tkr) 
Besparingen innebär att inte tillsätta en vakans inom kommunal vuxenutbildning 
med särskild utbildning, Särvux. Åtgärden innebär att prioriteringar från Komvux 
behöver bli hårdare om vem som får läsa samt vilka kurser man kan bli antagen 
till. Åtgärden innebär också att kursutbudet inom särskild utbildning behöver 
minskas.  

Not 6 Campus i12 

Prio 1 (310 tkr) 
En besparing kopplat till pandemin och distansutbildningen som verksamheten i 
dagsläget bedriver är minskade kostnader för hotell samt resor. När 
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utbildningarna bedrivs på campus är dessa kostnader högre då föreläsarna till 
utbildningarna behöver vara på plats i Eksjö. Besparingen är beräknad på 
halvårseffekt då verksamheten förväntas kunna bedriva undervisning plats från 
och med höstterminen (160 tkr). 
 
En annan besparing innebär att verksamheten ser över om städfrekvensen i 
campus i 12s lokaler kan förändras. Idag betalar verksamheten en hel tjänst för att 
städa lokalerna vilket upplevs som för mycket både vad gäller den ekonomiska 
aspekten och städ aspekten (150 tkr). 
 
Plan för uppföljning 

Besparingsförslagen aktualiseras utifrån politikens beslut och följs upp vid 
ledningsgruppsmöten och beredningar. Besparingsförslagen uppgår till 2 523 tkr, 
vilket innebär att förslagen överstiger nivån för att sektorn ska komma i balans 
(2 105 tkr).  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) med bifall 
från Markus Kyllenbeck (M), Maria Havskog (C) och Annelie Hägg (C),  
 
att inte genomföra besparingsförslagen gällande vakans som fritidsledare samt 
budgetmedel för övriga kostnader inom öppen ungdomsverksamhet, 
 
att inte fullt ut genomföra besparingsförslagen gällande evenemang, badplatser 
och kulturskola utan att låta verksamheterna behålla budgetmedel motsvarande 
200 tkr, 38 tkr respektive 20 tkr, 
 
att i övrigt godkänna handlingsplanen, 
 
att notera att differensen mellan beslutade besparingar och det totala behovet är 
220 tkr, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 
redovisa förslag på besparingar motsvarande 220 tkr.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot  
Sebastian Hörlins (S) med fleras ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt-och 
utvecklingssektorn 2021-04-30 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt-och 
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utvecklingssektorn 2021-05-04 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Sektorsekonom 

59



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-04

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 176 Ansökan till Yrkeshögskolan, 
Utvecklingspedagog - Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
Dnr KLK 2021/119 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge Tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att tillsamman med Jönköping 
University söka Yrkeshögskoleutbildningen, Utvecklingspedagog - 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med start Hösten 2022. 

Ärendebeskrivning  
Utbildningar inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har 
alltid varit en viktig del i Campus i12:s utbildningsprofil då behandlingshem är den 
näringen som har högst andel privatanställda i kommunen. 
 
Hösten 2020 ansökte Campus om två utbildningar med NFP-profil, 
Behandlingspedagog och Utvecklingspedagog, myndigheten beviljade dock endast 
Behandlingspedagog. Campus avser att göra ett nytt försök då de invändningar 
som myndigheten hade nu är åtgärdade. Anledningen till att Campus söker igen är 
att dessa två utbildningar kompletterar varandra och delar innehåll vilket gör 
utbildningarna mer kostnadseffektiva samtidigt som de svara mot marknadens 
behov. Behandlingspedagogers framtida arbetsplatser är HVB-hem och SiS- 
institution medan Utvecklingspedagoger vänder sig till skola och LSS med den 
gemensamma nämnaren att båda tar sin utgångspunkt i problematik kopplat till 
NPF diagnos. 
 
Intäkt per student och år är 3 967 kr antaganden nedan bygger på 20 platser/start 
och ett avhopp på 10 procent. Fram till augusti 2026 kommer utbildningen att 
generera ett överskott på 1 127 tkr. Överskottet beror främst på att 
Behandlingspedagogutbildningen redan tar kostnader för lokaler och 
utbildningsledning med mera. Vid ett godkännande från Myndigheten för 
Yrkeshögskolan kommer kostnaderna att fördelas mellan utbildningarna. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Anders Nermo, utbildningschef Campus i12, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utbildningsberedningen 
Utbildningschef Campus i12
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Ks § 177 Arbetsmarknadskonsulent - hälsa, 
integration och arbete 
Dnr KLK 2021/118 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att finansiera en heltidstjänst under 6 månader, juli-december 2021, vilket innebär 
276 000 kronor i lönekostnader, samt 
 
att tjänsten finansieras av kommunstyrelsens pott för oförutsett. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningen för Hälsa, Integration, Arbete (HIA) har under en längre period haft 
en kö av ärenden med utrikesfödda personer från Biståndsenheten. Ärendena har 
haft behov av insatser i form av arbetsterapeutiska bedömningar, förenklad 
arbetsträning samt stödjande insatser av kompetenshöjande karaktär. Insatsernas 
mål har varit att stärka individer att nå arbetsmarknaden och därmed bli 
självförsörjande.  

Arbetsmarknadskonsulent mot utrikesfödda medborgare, är riktad till personer 
som behöver vidare integrering mot arbetslivet och som gått sina första två år 
inom svenska för invandrare (SFI). Funktionen har syftat till att matcha personer i 
praktik och förhoppningsvis fortsatt arbete. När funktionen initialt uppkom 
startade en stor del av personerna etableringsprogrammet. Under den här tiden 
klarade flera sin SFI snabbt och kunde tack vare insatsen matchas direkt mot 
näringslivet och arbete. Målgruppen har ändrats något och innefattar personer 
med mer omfattande språksvårigheter. Då många personer nu gått sina två första 
år inom SFI och etablering uppbär de inte längre etableringsersättning. I och med 
inskrivning på Arbetsförmedlingen (AF) uppbär de istället aktivitetsstöd som är 
en lägre ersättning.  

Ur försörjningsstöds årliga statistik kan vi tydligt se att allt fler som deltagit i 
etableringen nu återfinns inom Biståndsenheten som arbetslösa och inskrivna via 
AF.  

- Under 2018 hade Eksjö kommun 81 personer som avslutat etableringen 
och beviljades försörjningsstöd. Av dem var 52 personer arbetssökande.  

- Under 2019 ökade gruppen till 109 personer varav 85 bedömdes som 
arbetssökande.  

- Under 2020 ökade gruppen ytterligare till 251 personer varav 205 
bedömdes som arbetssökande. (mätmånader mars/oktober samtliga år).    
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Ovanstående målgrupp är direkt riktad mot HIA:s verksamhet och ökar därav. 
När vi ser till målgruppen baserat på hur dagens siffror ser ut ponerar vi en 
fortsatt ökning under kommande två år.  
 
Covid -19 påverkar både arbetslöshetens nivåer samt konkurrensen om arbete. 
Det medför att HIA:s verksamhet, med stor sannolikhet, kommer möta större 
utmaningar under 2021. Den nya lokala överenskommelsen med AF har fokus på 
samma grupp samt på att främja närhet till handläggare och samverkan. 
Prioriterade grupper inom lokala överenskommelsen med AF är dels  

- extratjänster som vi har en resurs som arbetar med och där vi kan se en 
påverkan på försörjningsstöd i positiv riktning,  

- de som faller under begreppet utbildningsplikt.  
Verksamheten ser klara och konstruktiva samverkansvinster mellan AF och HIA:s 
arbetsmarknadskonsulent mot utrikesfödda medborgare. Det finns här en stor 
samverkans resurs när det kommer till nätverk i näringslivet samt till AF som en 
allt mer aktiv aktör. Samverkan AF, SFI och utbildningsplikten kan ge oss 
utrymme att nyttja den här funktionen alltmer.  
 
För samma målgrupp som ovan finns flera olika pågående projekt; 360 grader, 
Räkna med mig och Mötesstugan. Även deltagare i dessa projekt ska koordineras 
och nyttjas så bra som möjligt för att möjliggöra varaktig anställningsbarhet för 
dem. Det behövs även fortsatt en funktion för att klara detta uppdrag som riktar 
sig både mer externt och inom vår kommunala verksamhet. För att kunna verka 
för att nyttja projekten samt den stora resurs vi har i näringslivet konstruktivt i 
riktning mot minskat försörjningsstöd, behövs den här funktionen under hela 
2021. Planeringen för båda projekten Mötesstugan och Räkna med mig, som fått 
pausa på grund av pandemin, är att de ska sätta igång igen i april 2021. 
 
Under januari-juni 2020 finns medel avsatta för denna funktion inom sociala 
sektorns integrationspengar. Avseende arbete med ovanstående målgrupp i nära 
samverkan med SFI, Biståndsenheten, Arbetsförmedlingen samt näringslivet 
bedöms denna funktion nödvändig för att möjliggöra fortsatt arbete under hela 
2021. 

För att möjliggöra arbete som beskrivs ovan krävs ekonomiska förutsättningarna 
för en heltidstjänst under 6 månader, juli-december 2021, vilket innebär äskande 
om 276 000 kr i lönekostnader.  

Det finns äskande gällande denna tjänst inför budget 2022. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att tjänsten 
finansieras av kommunstyrelsens pott för oförutsett. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse från Jill Ekdahl, enhetschef HIA, 2021-03-29.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA
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Ks § 178 Kulturpris 2021 
Dnr KLK 2021/117 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån att det inte kommit in några förslag på nomineringar, avstå från att dela 
ut Kulturpris 2021. 

Ärendebeskrivning  
Till årets pris har det inte kommit in några nomineringar, med största sannolikhet 
av rådande pandemi covid-19. Därav anledningen till att avstå utdelning av 
kulturpris 2021. 
 
Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor 
betydelse i Eksjö kommun. Priset om 10 000 kronor utdelas årligen till förtjänta 
enskilda eller sammanslutningar i samband med nationaldagsfirandet.  

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-21 
      

Utdrag:  
Kulturchef 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
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Ks § 179 Arkitektur- och byggnadsvårdspris 2021 
Dnr KLK 2021/121 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att priset tilldelas Regionfastigheter vid Region Jönköpings län.                                                                                             
 
Ulf Svensson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning  
Arkitektur- och byggnadsvårdspriset är inrättat för att uppmärksamma god 
arkitektur och byggnadsvård. Denna utmärkelse kan tilldelas för ny- eller 
ombyggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, restaurering, 
stadsbyggnad, fysisk planering eller andra förtjänstfulla insatser som gjorts inom 
de olika arkitektoniska områdena. Enskilda, företag, föreningar eller annan 
organisation kan motta priset. 
 
2021 års Arkitektur- och byggnadsvårdspris tilldelas Regionfastigheter vid Region 
Jönköpings län. Hus nr 37 på Höglandssjukhuset i Eksjö är en av regionens 
största byggsatsningar under de senaste åren. Hög arkitektonisk kvalité har 
eftersträvats i alla avseenden. Invändigt erbjuder rummen en behaglig upplevelse 
utöver den förväntade sjukhusmiljön. Pricken över i:et är konsten som pryder tak, 
väggar och innergårdar. Utvändigt utgör byggnaden med sitt moderna uttryck och 
genomtänkta gestaltning ett nytt positivt tillägg i Eksjö centrums urbana landskap. 
Utemiljön kring byggnaden är tänkt att främja hälsa och stimulera besökarna, från 
de äldre som får nöjet att njuta av den rogivande sjukhusparken till de barn som 
springer bland pingviner och smultron. Eksjö har genom Regionfastighetens 
insats fått en ny gedigen arkitektonisk gestaltning i stadens rum.  

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-21 
      

Utdrag:  
Pristagaren 
Stadsarkitekt 
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 180 Miljövårdspris 2021 
Dnr KLK 2021/122 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 

att priset tilldelas Elin Hjalmarsson. 

Ärendebeskrivning  
Miljövårdspriset är inrättat för att uppmärksamma person, förening eller 
organisation inom Eksjö kommun som utfört en betydande och aktiv insats för 
miljön inom Eksjö kommun. Med miljö avses både den inre som den yttre miljön. 
 
Miljövårdspriset 2021 tilldelas Elin Hjalmarsson med motiveringen.  ”Maten är i 
fokus. För att klara klimatkrisen behöver vi äta mer grönsaker som produceras 
nära. Den biologiska mångfalden är hotad och vi måste lära oss arbeta med naturen 
istället för att bekämpa den. Årets pristagare Elin Hjalmarsson har visat hur man 
kan driva grönsaksodling utan bekämpningsmedel i Eksjö kommun. Med stöd av 
andelsägare som investerar för att senare ta del av skörden odlar hon ett 40-tal 
grönsaker på knappt 1000 m2.  

Det är tydligt att Elin Hjalmarssons arbete inte enbart resulterar i livnärande 
grönsaker, utan även i ett eget litet ekosystem där biologisk mångfald och jordmån 
främjas. Där Elin odlar grönskar marken, insekter surrar, och själva jorden sjuder 
av liv.  

Metoden med fasta bäddar som aldrig plöjs eller trampas till, ger en lucker jord 
som möjliggör att grödorna kan sättas mycket tätt och ger stor skörd på liten yta. 
Skadedjursangrepp förebyggs med hjälp av insektsnät och om angrepp ändå 
uppstår behandlas det med biologisk bekämpning, vilket innebär att olika sorters 
nyttodjur äter upp skadedjuren.  

Grönsakerna odlas utan fossila drivmedel. Istället används effektiva handredskap 
för sådd, ogräsrensning och skörd.  

Elin Hjalmarsson sprider också aktivt sina kunskaper vidare och inger hopp och 
inspiration att verka i våra största miljöutmaningar; minska klimatpåverkan och 
öka biologisk mångfald”. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Pristagaren 
Samhällsbyggnadsberedningen 
Hållbarhetsstrateg
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Ks § 181 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 hög nivå av antal 
vårdade hos Region Jönköpings län, hålla Eksjö kommuns Kontaktcenter fortsatt 
stängt för fysiska besök till och med den 6 juni 2021, med eventuell förlängning. 

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 6 juni 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 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef
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Ks § 182 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

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.   
 
att beslutet gäller från och med 2021-05-17—2021-06-06.   

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2021-04-21 § 36 att hänskjuta 
ärendet till dagens kommunstyrelse för beslut. 
 
Regeringen har aviserat att kommunala kultur och sportanläggningar inte längre 
behöver vara stängda. Mot bakgrund av den informationen ser samtliga 
kommuner i länet över vilka verksamheter och på vilket sätt det är möjligt att 
öppna upp för att bedriva verksamhet på ett smittsäkert sätt. I dessa bedömningar 
sker en samverkan mellan länets kommuner och regionens smittskydd. Beslut 
fattas av respektive kommun baserat på den regionala samverkan samt de lokala 
förutsättningarna. Även om man planerar för att öppna upp för större tillgång så 
är det övergripande målet fortsatt att minska smittspridning. 

Socialdepartementet meddelar 2021-03-04, dels kommer det att ställas krav på 
smittskyddsåtgärder för verksamheter som nöjesparker, djurparker, temaparker, 
museer och konsthallar. Bland annat ska antalet besökare i en djurpark eller på ett 
museum begränsas på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt, och åtgärder 
ska vidtas för att trängsel inte ska uppstå. Detta är verksamheter som tidigare inte 
var reglerade i begränsningsförordningen, men många av dem har hållit stängt på 
grund av uppmaningen från regeringen. 

Dessa verksamheter är platser där många för varandra okända människor kan 
komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför 
viktigt att det även ställs krav på att dessa verksamheter vidtar 
smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven 
på smittskyddsåtgärder. Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.                           
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Kulturchef sammankallade till ett möte 2021-03-09 med de kulturchefer som har 
ansvar för muséer och konsthallar. Med på mötet var även Jönköpings 
länsmuseum och Gränna museum. Det som framkom på mötet gällande 
öppnande av verksamheterna var att det ser olika ut för de olika kommunerna 
beroende på smittspridningen. En kommun startar upp med viss försiktighet 
under vecka 11, en annan under vecka 13 och övriga planerar att öppna efter påsk, 
så även Jönköpings länsmuseum. Vidare har kultur- och fritidschefer på ett möte 
2021-03-08 kommit överens om en om möjligt gemensam hållning gällande 
verksamheter inom kultur- och fritidssektorn som har varit och är starkt 
påverkade av den pågående pandemin och gällande restriktioner. Långa perioder 
av utebliven tillgång till arenor för fritid och kultur får negativa konsekvenser för 
folkhälsan.  

Eksjö museum och Tourist Center tagit fram 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. 
 Plexiglasskiva finns framför disken. 
 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för personal. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) 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.   
 
att beslutet gäller från och med 2021-05-17—2021-06-06.   

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) yrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn 2021-04-13 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens  
Kultuchef
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Ks § 183 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – event- och konferensverksamhet 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fortsätta hålla all event- och konferensverksamhet vid Olsbergs arena stängt,  
 
att beslutet gäller till 6 juni. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2021-04-21 att hänskjuta ärendet 
till dagens kommunstyrelse för beslut. 
 
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.  

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. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att fortsätta 
hålla all event- och konferensverksamhet vid Olsbergs arena stängt,  
 
att beslutet gäller till 6 juni. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C) yrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Christian Waldmann fritidschef, 2021-04-13 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Fritidschef
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Ks § 184 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - dagverksamhet 
Dnr KLK 2020/130 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att dagverksamheterna Talgoxen, Elvings och Bobinen öppnar sina verksamheter 
från den 24 maj. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har dagverksamhet Talgoxen, som riktar sig till personer med en 
demensdiagnos. Verksamheten är lokaliserad på Mariebergs särskilda boende.  
Biståndets syfte är att ge avlastning för anhöriga som vårdar sin närstående i 
hemmet, eller för att bryta isoleringen för de personer som lever ensamma. Det är 
i dag 16 personer med biståndsbeslut som besöker Talgoxen två dagar i veckan. 
Det är som mest sju personer per dag på verksamheten. 

Dagverksamheterna på Elvings och Bobinen vänder sig till dem som behöver 
bryta isoleringen och för avlastning till anhöriga. Bobinen är öppet 1 dag per 
vecka och det är fyra personer som har biståndsbeslut för social dagverksamhet. 
På Elvings är det sex personer som har biståndsbeslut. Elvings är öppet två dagar 
per vecka.   

De personer som besöker dagverksamheterna tillhör riskgrupper och i dessa 
grupper har vaccination mot covid-19 avslutats. Det innebär att risken att bli 
allvarligt sjuk av covid-19 bedöms vara liten.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att 
dagverksamheterna Talgoxen, Elvings och Bobinen öppnar sina verksamheter 
från den 24 maj. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-04-08 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-31 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef 
Socialberedningen
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Ks § 185 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet -Cafe i12 
Dnr KLK 2020/276 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-06-06. Ny beredning av 
ärendet sker under maj för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-06-01. 
 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Den planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin 
till 2021-05-01. Beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av 
socialberedningen utifrån förändrade rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten. 

Den dagliga verksamheten har hela tiden varit öppen, och påverkas inte av detta 
beslut.   

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-06-06. Ny beredning av 
ärendet sker under maj för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-06-01. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-04-08 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef 
Socialberedningen
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Ks § 186 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Retro secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-06-06. Ny beredning av 
ärendet sker under maj för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-06-01. 

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. Den 
planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin till 
2021-05-01. 

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.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att 
verksamheten fortsatt håller stängt till och med 2021-06-06. Ny beredning av 
ärendet sker under maj för nytt ställningstagande i kommunstyrelsen 2021-06-01. 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Socialberedningens beslut 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-04-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30  
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Utdrag:  
Socialberedningen 
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchef 
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Ks § 187 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Öppen förskola 
Dnr KLK 2020/265 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att successivt öppna för fler anpassade aktiviteter inom verksamheten för öppen 
förskola på Eksjö Familjecentral, samt  
 
att åtgärden gäller från och med 10 maj till och med 15 augusti2021.  

Ärendebeskrivning  
Med anledning av nationella allmänna råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten föreslås en förlängning av tidigare beslut att ordinarie 
verksamhet för öppen och riktad verksamhet på öppen förskola i grupp ställs in 
tillfälligt. Med anpassningar i form av begränsat antal deltagare samt aktiviteter 
som främst förläggs utomhus föreslås framförallt att den riktade verksamheten på 
öppen förskola stegvis återupptas.  

Öppen förskola är en viktig mötesplats för många nyblivna föräldrar. Öppen 
förskola är ett forum där besökare kan få stöd och vägledning i sitt föräldraskap 
och det är ett värdefullt tillfälle att tidigt upptäcka behov av insatser från andra 
aktörer i samhället. Speciellt för deltagarna i den riktade verksamheten spelar 
öppen förskola en viktig social, hälsofrämjande och förebyggande roll för barn 
och föräldrar. För vissa är verksamheten på öppen förskola den mindre krets av 
personer de har kontakt med utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 
rekommendationer.  

Genom att begränsa antalet besökare i öppen förskola samt att främst förlägga 
aktiviteter utomhus kan verksamheten även fortsättningsvis bidra till att minska 
risken för smittspridning mellan vuxna från olika hushåll, samt skapar bättre 
förutsättningar för vårdnadshavare att besöka barnhälsovården för nödvändiga 
hälsobesök med sina barn. Anpassningarna följer gällande rekommendationer för 
samtliga vårdcentraler i Jönköpings län. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) att åtgärden 
gäller från och med 10 maj till och med 15 augusti 2021. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på barn- och utbildningsberedningens förslag till beslut 
mot Sebastian Hörlin (S) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2021-04-15. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30.  
      

Utdrag:  
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Elevhälsochef, barn- och utbildningssektorn 
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Ks § 188 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – övergång till fjärr- och 
distansundervisning på gymnasiet 
Dnr KLK 2020/266 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö gymnasium avslutar växelvis distansundervisning och återgår till 
närundervisning, samt  
 
att åtgärden gäller från och med 10 maj 2021. 

Ärendebeskrivning  
Utbildningsministern Anna Ekström meddelade 25 mars att Folkhälso-
myndighetens nuvarande rekommendation om att undervisningen i 
gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning 
och närundervisning gäller till och med den 1 april, och att den därefter inte 
förlängs. Regeringen understryker att möjligheten kvarstår för regioner, 
kommuner och enskilda huvudmän att, om så behövs ur smittskyddsperspektiv, 
bedriva del av undervisningen som växelvis distans- och närundervisning även 
fortsättningsvis.  

Smittspridningen är fortsatt en utmaning för samhället och gymnasieskolan har 
inte kunnat återgå till närundervisning i den utsträckning som 
utbildningsministerns beslut och inriktning var i januari. Eksjö gymnasium har en 
kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten i länet och distansundervisningens 
upplägg och takten i återgång mot närundervisning har varit baserad på deras 
bedömning och rekommendationer. 

Med anledning av regeringens beslut, regionala förutsättningar samt allmänna råd 
och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten föreslås att undervisningen i 
gymnasieskolan återgår till full närundervisning med start den 10 maj. Utifrån 
samråd med regionens smittskyddsenhet kan denna ambition komma att ändras 
med kort varsel utifrån en förändrad smittspridningssituation.  

Regeringen har beslutat om en justering i förordning (2020:115) som innebär att 
en huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från 
skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och 
förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler. 
Denna ändring ger en fortsatt möjlighet för Eksjö gymnasium att med kort varsel 
återgå till viss distansundervisning i kombination med närundervisning. 
Distansundervisningen kommer i huvudsak bestå av fjärrundervisning det vill säga 
att undervisningen är skild i rum men inte i tid.  
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Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, och Tomas Eliasson, 
gymnasiechef, 2021-04-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Skolchef, barn- och utbildningssektorn 
Gymnasiechef, barn- och utbildningssektorn
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Ks § 189 Stötta det lokala näringslivet och visa 
extra uppskattning till vår personal - motion 
Dnr KLK 2021/59 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att avsätta 200 kr per anställd till gemensam personalaktivitet inom arbetsplatsen, 
att genomföra efter semestern, 
 
att medel tas från kommunstyrelsens pott för oförutsett. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Sebastian Hörlin har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige 21 02-25. Motionens syfte är att stötta det lokala näringslivet 
och visa extra uppskattning till kommunens anställda under den nu rådande 
pandemin. Förslaget ska vara likt den julgåva som kommunen gav till alla anställda 
dvs. ett presentkort som gäller i kommunens handel hos de företag och föreningar 
som godtar att ta mot presentkortet för att sedan fakturera kommunen 
motsvarande belopp. Detta förslag innebär en kostnad för kommunen på ca 
310 000 kr inkl. kring kostnader 

Motionären yrkar på: 

 Eksjö kommun, under maj månad, ger varje anställd en vår-/sommargåva 
omfattande ett presentkort a´ 150 kr.  

 Formen för presentkortet i övrigt ska vara liknande det som gällde vid 
julgåvan men ge möjligheten till fler aktörer att ansluta sig till detsamma. 

Utredning 
Under 2020 höjde regeringen gränsen för att en gåva skulle vara beskattningsbar 
till 1000 kr, det gällde till 20-12-31. NU har gränsen gått tillbaka till hur reglerna 
var tidigare. Om man skulle bifalla motionen så skulle det mest likna det som 
skatteverket benämner julgåva och då är det skattefritt upp till 500 kr. 

”En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En 
julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 500 kr inklusive 
mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 500 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela 
gåvan. (SKV A 2020:27).” Skatteverket.se 
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Om de anställda erhåller detta presentkort så finns det utrymme för en julgåva 
som en julfest enligt tradition eller ett presentkort upp till 350 kr.  

Den 6 april föreslog regeringen att precis som förra året slopa tillfälligt 
förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per 
anställd. Regeringen har tidigare meddelat att skattefriheten ska ligga kvar även i år 
och nu kommer beskedet att beloppsgränsen samtidigt fördubblas till 2 000 
kronor under 2021.Detta förslag har inte hanterats än av riksdagen. 

Hanteringsmässigt är framställan, utdelning (läs skicka ut) och fakturahantering ett 
tidskrävande arbete. Att räkna fram hur tidskrävande är svårt eftersom det blir en 
liten del av ordinarie arbete för många som gör samma/liknande arbete inom sin 
ordinarietjänst. Om motionen bifalls så kommer förvaltningen ha mer erfarenhet 
nu efter julgåvan som gör att det kan gå lite smidigare.  
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) med bifall från 
Sebastian Hörlin (S), Ingegerd Axell (S), Rozita Hedqvist (S), Markus 
Kyllenbeck (M), Ulf Björlingson (M), Ulf Svensson (SD) Bo ljung (KD) och 
Christer Ljung (L)  

att avsätta 200 kr per anställd till gemensam personalaktivitet inom arbetsplatsen, 
att genomföra efter semestern, 
 
att medel tas från kommunstyrelsens pott för oförutsett. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) med fleras yrkanden mot 
avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena. 

 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal - motion 
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 190 Effektivisering av kommunens 
administration och överbyggnad - motion 
Dnr KLK 2020/246 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
Ulf Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Mats Svensson, Urban Svensson, 
Helena Möller och Elisabeth Werner inkom 2020-12-15 med en motion till 
kommunfullmäktige. Motionärerna vill att kommunen genomför en 
enkätundersökning bland kommunens anställda för att få fram vilka tjänster som 
är överflödiga. 

Motionärerna hänvisar till att man kan läsa i Kolada att kommunen har en enorm 
överbyggnad på antalet anställda tjänstepersoner. Om kommunen har en 
överbyggnad eller inte i Kolada beror på vem man jämför med och hur man 
jämförelsen görs. Jämför man med ett rikssnitt så har Eksjö kommun färre 
anställda än genomsnittet, jämför man med kommunerna i Jönköpings län så har 
är det också färre antal anställda och jämför man med kommuner som är jämstora 
med Eksjö så har är det något fler anställda. Att jämföra olika kommuner när det 
gäller antalet anställda är väldigt svårt, dels är kommunerna olika stora och av 
olika geografisk karaktär. Två andra faktorer som påverkar mycket och som 
varierar mycket mellan kommuner är hur mycket av kommunens verksamhet som 
har bolagiserats eftersom bolagens anställda inte räknas med i statistiken, det 
andra är hur mycket av kommunens verksamheter som skolor, äldreomsorg med 
mera som bedrivs av privata näringslivet, deras anställda räknas inte med i 
statistiken. 

 
Tidigare genomlysningar 
Eksjö kommun har under 2019 genomfört två genomlysningar gällande 
motionärens ärende. Den ena ”Genomlysning, avvikelseanalys” presenterades för 
budgetberedningen 2019-08-28. I denna genomlysning av jämförs kommunens 
alla verksamheter med jämförbara kommuner gällande i första hand kostnader. I 
denna genomlysning kan man se var kommunen har högre respektive lägre 
kostnader. Sedan denna gjordes så har kommunen gjort stora effektiviseringar 
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utifrån de beslut som kommunfullmäktige tagit i samband med att budgeten har 
beslutats.  

Den andra genomlysningen ”Tjänster på kommunledningskontoret, jämförelse 
med höglandskommunerna” presenterades på ledningsutskottet 2019-08-20. I 
denna genomlysning görs en jämförelse med antalet anställda och dess 
arbetsuppgifter mellan kommunledningskontoren i de fem 
Höglandskommunerna. Denna genomlysning visar generellt att Eksjö kommun 
har något färre anställda än grannkommuner inom flera områden och lika inom 
andra områden, inget område visar att kommunen har fler anställda. 

Kommunens samverkansorganisation 
Eksjö kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna, 
grunden i detta är årliga medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar (6-10 ggr./år) och 
samverkansgrupp med möte en gång per månad. I dessa sammanhang har 
medarbetar möjlighet att framföra sina tankar och idéer på ett strukturerat sätt. 
Medarbetaren kan framföra personligt eller via ett fackligt ombud. 

Medarbetarsamtal genomförs enskilt med sin chef. Under medarbetarsamtalet 
pratar det bland annat om medarbetarens uppdrag och utveckling. 
Arbetsplatsträffar (APT) där chef och arbetsgrupp för dialog. Fokus på APT ska 
vara dialog och ett aktivt deltagande från både medarbetare och chef. APT ska 
innehålla verksamhetsfrågor, arbetsmiljö- och hälsofrågor, ekonomi och 
återrapportering av tidigare behandlade sakfrågor. Samverkansgrupp behandlar 
frågor som är aktuella för verksamheten, ekonomiska förutsättningar, arbetsmiljö 
och hälsa, jämställdhet och mångfald. Utifrån dagordningens innehåll är berörda 
fackliga organisationer ansvariga för att delta i samverkansmötet för att uppfylla 
kraven på genomförd samverkan.  

Medarbetarundersökning (enkät) 
Utöver ovanstående samverkansorganisation så genomför kommunen en 
medarbetarundersökning. Denna genomför vartannat år och nästa gång är nu till 
hösten (2021). Undersökningen är en enkätundersökning som är helt anonym och 
behandlar på ett strukturerat sätt medarbetarens arbetssituation. En del av 
undersökning är framarbetat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) dessa 
frågor är framarbetade genom forskning och gör att vi kan jämföra oss med andra 
kommuner. Undersökningen genomfördes senast hösten 2019 och presenterades 
för kommunstyrelsen 2020-03-31.  

Effektiviseringar 
Eksjö kommun har de senaste tre åren (2018–2020) arbetat med många 
effektiviseringar, de flesta av dessa bygger på en nära samverkan mellan alla såväl 
mellan chefer som mellan medarbetare som mellan chef och medarbetare.  
 
2017 -25,9 mkr 
2018 -9,8 mkr 
2019 + 23,2 mkr 
2020 + 47,9 mkr 

87



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-04

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Den enskilt viktigaste faktorn för att resultaten har vänt under perioden är det 
arbetet som skett i verksamheten med effektiviseringar inom de områden som 
kommunfullmäktige har beslutat. En del av orsaken är också ambitionssänkningar, 
förändringar i stadsbidrag och skatteintäkter.  
 
Kommunens uppdrag 
Som framgår tydligt i sektorernas verksamhetsplaner så är stor del av den 
kommunala verksamheten styrd av lagar, allt från socialtjänstlag, skollag, plan och 
bygglag, kommunallag till arbetsmiljölag osv. Utöver detta styrs vad kommunen 
ska göra av de av kommunfullmäktige beslutade reglementena. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Effektivisering av kommunens administration och överbyggnad - motion 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Motionärerna 
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Ks § 191 Väghinder på Stockholmsvägen - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen remitterade 2021-02-23 rubricerat medborgarförslag till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 2021-
06-15. 
 
I medborgarförslaget, daterat 2021-01-04, framförs bland annat följande:  
Förslagsställaren bor på Stockholmsvägen, högt upp, och har sitt sovrum precis 
där Ingenjörsgatan möter Stockholmsvägen. Där är en raksträcka där bilisterna 
gärna gasar på, särskilt nattetid.  
 
Förslagsställaren skriver vidare: När jag flyttade till Eksjö hade jag väldigt svårt för 
att hantera trafikbullret, så jag satsade på att sätta upp ett par tjocka gardiner som 
täcker hela väggen uppifrån och ner. Trots detta så väcker trafiken mig flera 
gånger varje natt. Det är säkert fler än jag i området som störs av detta. Lägg så till 
att Norrtullskolan är precis i närheten och att unga människor därför regelbundet 
trafikerar vägen så gör det inte saken bättre. Förslagsställaren vill att kommunen 
gör någon åtgärd för att förbättra trafiksituationen på Stockholmsvägen, så att 
man inte längre kan köra så fort på vägen och att de som bor där kan känna sig 
trygga och sova gott på nätterna. Problemet kan exempelvis lösas med en vägbula 
menar förslagsställaren. 
 
Utredningen av medborgarförslaget innehåller beskrivning av nuläget på platsen 
och ställningstagande med förslag på fortsatt hantering. 

Stockholmsvägen är historiskt den huvudsakliga genomfartsleden för trafik i 
nordsydlig riktning. Innan riksväg 32 byggdes fördes all trafik via 
Stockholmsvägen in igenom staden. Efter tillkomsten av riksväg 32 har 
trafikmängden givetvis minskat men vägen har en viktig funktion för 
trafikmatningen i norra Eksjö stad. Senaste trafikmätningen för sträckan gjordes 
2015 och då uppmättes 4642 fordon i årsmedeldygnstrafik. Det vill säga ett 
genomsnittligt antal fordon per dygn inkluderat båda riktningarna. Trafikmängden 
är jämförbar med exempelvis Regementsgatan och Vetlandavägen.  
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För Eksjö stad finns även en översiktlig bullerkartläggning som för den aktuella 
platsen visar att gränsvärden för buller klaras för befintlig bostadsbebyggelse. 
Generellt hänvisas alla bostadsklagomål kopplat till buller till kommunens 
miljöenhet som är myndigheten för att bedöma om bullersituationen är en 
olägenhet som kräver åtgärd för att minimera eventuell skada på människor hälsa 
och miljö. I de fall detta är oklart får i detta fall väghållaren tillika Eksjö kommun i 
uppdrag att redovisa bullersituationen inför bedömning om eventuella åtgärder är 
nödvändiga.  

Stockholmsvägen har en hastighetsbegränsning på 40 kilometer per timme. 
Vägens utformning är idag anpassad för att kunna hantera den trafik som ansluts 
via en mängd gator och är en uppsamlingsgata i trafiksystemet. Utmed sträckan 
från Ing 2-rondellen i norr till korsningen Stockholmsvägen-Grenadjärsgatan i 
söder finns sex välmarkerade övergångsställen varav ett med trafiksignal i nära 
anslutning till Norrtullskolan. Dock finns få avbrott i väglinjeföringen som 
motverkar höga hastigheter. För ett par år sedan markerades befintliga 
övergångsställen upp med reflexpollare som medför en visuell påverkan.  

Den aktuella platsen som förslagsställaren hänvisar till ligger i anslutning till 
Norrtullskolan och mellan ett övergångsställe med trafiksignal och ett utan signal. 
Platsen bedöms inte mer påverkad av buller än någon annan delsträcka på 
Stockholmsvägen.  

Stockholmsvägen har en viktig funktion som huvudsaklig utryckningsväg för 
ambulans och räddningstjänst vid utryckning norr ut och tidigare diskussioner om 
förträngningsåtgärder och andra hastighetsdämpande åtgärder har därför landat i 
att vägens framkomlighet är prioriterad. Detta medför dock att vägen uppfattas 
väldigt rak och säker för bilister och det blir generellt en sämre 
hastighetsefterlevnad i en sådan gatumiljö. En annan orsak till att vissa 
hastighetsdämpande åtgärder inte används är drifttekniska aspekter där 
exempelvis vinterväghållning kan försvåras eller att anläggningen kräver mer 
skötsel. Vissa åtgärder som exempelvis vägbulor eller gupp kan ofta ha en positiv 
effekt på hastigheterna men orsak högre ljud av skramlande släp från större 
fordon som exempel.  

Ansvaret för hastighetsefterlevnaden har polismyndigheten men i praktiken 
behöver även Eksjö kommun vara delaktig i att skapa en trafikmiljö där 
hastigheten och trafikregler efterlevs. Slutligen är den enskildes agerande i trafiken 
avgörande för en god trafikmiljö. 

Möjliga åtgärder på den aktuella platsen är flera men ska bedömas utifrån behovet. 
Samhällsbyggnadssektorn bedömer i nuläget inte att Stockholmsvägen är en av de 
mest prioriterade platserna men det är absolut en av vägar som har potential att bli 
ett problem om trafikmängderna ökar.  

Åtgärder som kan nyttjas är förträngningsåtgärder, exempelvis skulle utfarten från 
Ingenjörsgatan kunna förlängas ut cirka en meter på Stockholmsvägen och på så 
sätt skapa en visuell förträngning på Stockholmsvägen.  
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Tillfälliga så kallade trafiköar skulle kunna ställas ut för att pröva en åtgärd innan 
en permanent lösning byggs även om vår bedömning är att detta skulle kunna 
påverka framkomligheten vid en utryckning.  

En hastighetsdisplay likt den som satts upp på Breviksvägen skulle kunna placeras 
på sträckan vilket också skulle öka trafiksäkerheten för skolbarn på väg mot 
Norrtullskolan. Fördelen med hastighetsdisplayen är att den inte skapar några 
framkomlighetsproblem för utryckningsfordon och har ett lågt driftbehov medan 
nackdelen är en i sammanhanget hög investeringskostnad på cirka 100 tkr.  

Oavsett åtgärd sker eventuella åtgärder via finansiering inom 
samhällsbyggnadssektorns investeringsram och planeringstiden är cirka ett år.  

Slutligen ska Eksjö kommun bedöma om åtgärder på denna plats är angelägna i 
relation till andra behov. Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att det har 
gjorts åtgärder på Stockholmsvägen som bidrar till en säker trafikmiljö och 
hastighetsefterlevnad som exempelvis förtydligande med pollare vid 
övergångsställen och att det finns andra mer prioriterade platser att fokusera på 
innan ytterligare åtgärder görs på Stockholmsvägen. Samhällsbyggnadssektorn 
föreslår sammantaget att avslå medborgarförslaget men uppmanar samtidigt 
sökande att anmäla den upplevda störningen som ett bostadsklagomål till Eksjö 
kommuns miljöenhet. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-04-14 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Medborgarförslag 2021-01-04 
Synpunkter från förslagsställaren   
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 192 Busskur skolbuss - medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/317 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-23 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-06-15. 
 
Simon Sandberg, Eksjö, framför genom mamma Karin följande;  

Jag skulle vilja ha en busskur för att vi som åker skolbuss har inget att skydda oss 
från regnet. Jag vill att busskuren ska vara till höger om vägen där skolbussen 
brukar stanna. Jag bor i Lyckeberg på Forsgrensgatan. Om ni vill så kan vi ta en 
bild var busskuren ska vara. Min farfar har redan en begagnad busskur som vi kan 
använda. 

Av tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14, framgår bland annat följande: 
Föreslagen placering och åtgärder i sig skulle kunna vara genomförbar. För Eksjö 
kommun bör den här frågan handla mer om ett förhållningssätt för hur liknande 
tidigare och kommande förfrågningar ska hanteras. I Eksjö kommun tillhandahålls 
idag inga busskurer eller tak vid platser där skolbussar stannar om de inte skulle 
sammanfalla med en plats där det finns en busskur kopplat till kollektivtrafiken.  

Anledningen till detta är dels att platserna där skolskjutsen stannar ändras i takt 
med var eleverna som åker skolskjuts bor samt att det är väldigt många platser 
som skolskjutsen stannar på. Förutom de eventuella investeringar i anläggningar 
som detta kan innebära blir det många nya områden och mindre byggnader att 
sköta om. Skulle det dock finnas ett privat intresse att sköta anläggningen i 
grannskapet bör Eksjö kommun kunna tillhandahålla mark för åtgärden.  

Sammantaget skulle en åtgärd i Lyckeberg medföra ett stort behov och många 
förfrågningar för åtgärder i hela kommunen för att hantera frågan på ett likvärdigt 
sätt för alla invånare och skolbarn. Samtidigt är Lyckeberg ett område med en 
sammanhållen bebyggelse där fler barn kliver ombord på samma ställe och 
området är tillräckligt stort för att anta att det succesivt finns barn som kommer 
åka skolskjuts från just Lyckeberg.  
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Samhällsbyggnadssektorn bedömer att åtgärden skulle skapa ett svårhanterligt 
prejudikat för liknande frågeställningar framöver samt ökade driftkostnader och 
föreslår därmed kommunfullmäktige att besluta om avslag till medborgarförslaget 
med medskick till förslagsställaren att återkomma till samhällsbyggnadssektorn om 
intresse finns att på eget ansvar sköta om kuren och platsen under tiden den ska 
användas. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-04-14 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21 
Medborgarförslag från Simon Sandberg, 2020-12-14 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 193 Informationstavla - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/26 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

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

Förslagsställaren framför i rubricerat medborgarförslag önskemål om att en 
informationstavla sätts upp vid Munka kvarn i Kvarnarp.  

Förslagsställaren framför att byggnader runt Kvarnarps gård har ett historiskt 
värde för Eksjö kommun från 1500-talet och längre tillbaka.  

Förslagsställaren tycker också att det även bör sättas upp information på varje 
byggnad av de som finns kvar idag, samt rensa upp och markera platsen för den 
gamla ladugården. 

Samhällsbyggnadssektorn anser att åtgärden kan ha en positiv effekt, eftersom den 
skulle bidra till att sprida kunskap om ett område som är viktigt för Eksjös 
historia. Kvarnarps gård, Munka kvarn och de andra byggnaderna som ligger i 
anslutning till dem har höga kulturhistoriska värden. Platsens kulturmiljö i 
anknytning till det speciella naturområdet gör även av denna plats till ett populärt 
utflyktsmål för kommunens invånare.  

Skyltar med berättelser om platsens historia skulle bidra till en lokal kännedom 
som kan bidra till en ökad förståelse om varför man bör värna om sitt kulturarv 
och på så sätt bevara människans historia för de kommande generationerna. 
Dessa berättelser skulle också göra området mer intressant och förhoppningsvis 
locka till sig fler besökare.  

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att frågan i rubricerat medborgarförslag utreds 
och genomförs. Platsen för den gamla ladugården bör rensas upp och markeras. 
Även förslag på skyltning till Munka kvarn och övriga byggnader i området bör 
tas fram. 
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Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lucia Botero Fridholm, 2021-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
Medborgarförslag från Jan Engdahl 2021-02-25  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 194 Nytt elljusspår Abborravik - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/244 

Beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till tillväxt- och utvecklingsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Tomas Riebring framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande: 

I Eksjö tätort finns idag två system med elljusspår, Brännemon och 
campingen/Skidstugan. Brännemon är beläget i stadens norra del och 
campingen/Skidstugan i stadens östra del. Idag är det långt till elljusspår för 
boende i Eksjös sydvästra delar. Det föreslagna elljusspåret har ett strategiskt 
geografiskt läge i förhållande till övriga elljusspår. 

Föreslaget nytt elljusspår är redan belyst med 1 950 meter (m), mestadels i form av 
gång- och cykelvägar. Sträckan som saknar belysning idag är Lyckeberg-Persö, en 
sträcka på 450 m. Inga nya vägar behöver anläggas. 

Med relativt små insatser, 450 m ny belysning, skulle alltså Eksjö kunna få ett 2,4 
km nytt elljusspår. Underlaget för det nya elljusspåret skulle vara 1760 m grus och 
640 m asfalt. 

Primär målgrupp är boende i områdena Lyckeberg, Talludden och Västra 
Brudbadet. Även idrottsutövare vid Ränneborg tros ha nytta av elljusspåret då det 
endast är 1,1 km belyst väg till elljusspåret, huvudsakligen på gång- och cykelbana. 

Alternativa sträckningar förbi Abborravik presenteras i bilaga. Fördelen med dessa 
sträckningar är att elljusspåret då inte behöver korsa Kråkebergsvägen samt att 
elljusspårets sträcka på asfalt minskar väsentligt. Nackdelen är att det krävs en 
något större insats i anläggandet av elljusspåret. Med de alternativa sträckningarna 
blir elljusspåret ca 2,1 km. 

Det nya elljusspåret kan med fördel ingå i Skedhults friluftsområde och knyts med 
hjälp av Höglandsleden ihop med övriga motionsspår Persöspåret och 
Skedhultsspåret. 
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Tomas Riebrings förslag är att skapa Eksjö tätorts tredje elljusspår. 

Steg 1: 

1, installera belysning på sträckan Lyckeberg-Persö. 

2, sätt upp motionsspårsmarkeringar. 

Eventuellt steg 2: 

Utred möjligheten till alternativ passering av Abborravik. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har tillsammans med samhällsbyggnadssektorn 
utrett förslaget som ställts. Sammanfattningsvis anses förslaget vara välgrundat 
och kunna medföra fler positiva aspekter.  

Området vid Persö utvecklas ständigt med en aktiv ryttarförening och ett ökat 
intresse för friluftsliv, löpning, cykling och promenader har nyttjandet av såväl 
området som Höglandsleden i denna del ökat de senaste åren. Området är även 
ett naturligt rekreationsområde för boende i Lyckeberg. 

I samband med ombyggnationen av väg 40 mellan Eksjö och Nässjö kommer den 
nuvarande infarten via riksvägen att stängas och Trafikverket bygger och bekostar 
en ny infart till Persö via Forsgrensgatan i Lyckeberg.  

I samband med Trafikverkets byggnation har Eksjö kommun möjlighet att 
påverka standarden på den nya infartsvägen genom tillägg. En standardhöjning att 
ta beslut om är huruvida gatubelysning ska finnas på den nya vägen eller inte. Den 
nya sträckningen är separerad från Höglandsleden och belysningen skulle därför 
inte kunna nyttjas för båda sträckorna. Därför framkommer ett antal tydliga 
alternativ.  

Nedan redovisas översiktliga konsekvenser och investeringskalkyler. 
Driftkostnadsökningar är i nuläget inte medräknade. Driftkostnadsökningar 
redovisas som kostnadsindexökning inför varje års budgetarbete och medräknas 
efter eventuell åtgärd. Driftkostnaderna hanteras inom samhällsbyggnadssektorn. 

Alternativ 1: ”Belysning utmed Höglandsleden enligt medborgarförslaget” 

Belysning utmed Höglandsleden enligt medborgarförslaget är kostnadsbedömt till 
cirka 280 000 kronor.  

Summa: Cirka 280 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 1 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan även antas bidra till att fler besökare i området väljer att gå eller 
cykla. Genom att ha en högre nivå på Höglandsleden kan detta även ge en effekt 
av att fler gående och cyklister väljer denna sträcka utan biltrafik istället för den 
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nya infartsvägen för biltrafik. Förslaget bedöms uppfylla de mest önskvärda och 
nödvändiga funktionerna till den lägsta investeringskostnaden.  

Genomförande bör ske först efter att Trafikverket har fastlagt och påbörjat den 
nya infartsvägen med anledning av samordning mellan projekten då 
Höglandsledens sträckning kan påverkas i projektområdets södra del.  

Alternativ 1 bedöms kunna genomföras antingen i delsträckor redan från 2022 
men förordas genomföras i sin helhet i samband med Trafikverkets åtaganden 
2023-2024.  

Finansiering av åtgärden förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 2: ”Belysning utmed den nya infartsvägen” 

Belysning utmed den nya infartsvägen är kostnadsbedömt till 450 000 kronor. 

Summa: Cirka 450 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 2 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan innebära att Höglandsleden hamnar i skymundan och att genomföra 
belysning endast på denna sträcka kan medföra fler konflikter mellan fordon, 
gående och cyklister den mörka tiden då fler kan antas välja den sträckning som 
har belysning.  

Genomförande sker i samband med att Trafikverket bygger den nya infartsvägen. 
Enligt Trafikverkets tidplan ligger åtgärden för genomförande 2023-2024.  

Finansiering av åtgärden förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 3: ”Belysning på båda sträckorna” 

Belysning utmed Höglandsleden enligt förslaget är kostnadsbedömt till cirka 
280 000 kronor. 

Belysning utmed den nya infartsvägen är kostnadsbedömt till 450 000 kronor. 

Summa: Cirka 730 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 3 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan även antas bidra till att fler besökare i området väljer att gå eller 
cykla. Förslaget innebär den högsta nivån och ger goda förutsättningar för 
samtliga trafikslag att röra sig säkert i området.  

Genomförande sker i samband med att Trafikverket bygger den nya infartsvägen. 
Enligt Trafikverkets tidplan ligger åtgärden för genomförande 2023-2024.  
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Finansiering av åtgärden förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 5 ”Inga åtgärder” 

Om inga av ovanstående alternativ genomförs utökas inte belysningen. Förslaget 
innebär inga ökade kostnader och heller inga ökade värden för berörda invånare, 
besökare eller föreningar.  

 

Sammantaget förordar deltagande tjänstepersoner i hanteringen av detta 
medborgarförslag ”Alternativ 1” i enlighet med medborgarförslaget och föreslår 
därmed tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslå kommunfullmäktig att bifalla 
medborgarförslaget.  

Samhällsbyggnadsberedningen bereder ärendet till kommunstyrelsen angående 
ambitionsnivå kopplat till den nya infartsvägen. Kommunstyrelsen kommer ges 
möjlighet att hantera båda ärendena vid samma tillfälle och samordning mellan 
ärendena blir då tydlig.  

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2021-04-20 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Medborgarförslag från Tomas Riebring 2020-10-19 
Tjänsteskrivelse från Michael Wärnbring samhällsbyggnadssektornschef och Kim 
Forsman fritidsutvecklare 2021-04-13 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige
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Ks § 195 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör 
det lätt att göra rätt - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/112 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-10-21. 

Ärendebeskrivning  
Socialdemokraterna genom Johan Starck och Sebastian Hörlin framför i motion 
2021-04-15 följande;  

För att slänga elavfall (exempelvis lampor och småelektronik) på rätt sätt måste 
kommuninvånarna idag bege sig till någon av våra återvinningscentraler (ÅVC) i 
Eksjö eller Ingatorp. Att ta med sig dessa saker är inga större problem om du ändå 
regelbundet åker med annat avfall till ÅVC. Ett besök på ÅVC underlättas, och är 
ibland direkt beroende, av tillgång till bil, särskilt för de boende i östra delarna av 
kommunen. 

Mindre hushåll har per år inte särskilt mycket av denna typ av avfall. Troligen 
skulle det underlätta för dessa, och många andra kommuninvånare, om det gick 
att slänga denna typ av avfall på ett smidigare och mer lättillgängligt sätt än genom 
ett besök på ÅVC. Risken idag är att vissa delar av detta elavfall istället hamnar i 
hushållssoporna vilket absolut inte är rätt sätt att ta hand om avfallet ur 
miljösynpunkt. 

I Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi infört ”Samlaren”. Samlaren 
är ett miljöskåp som finns placerat vid flera livsmedelsbutiker. Där kan besökarna 
på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall (batterier, lampor och småelektronik), 
samtidigt som de handlar. Hanteringen underlättar för den enskilde och medför 
troligen också en bättre uppfyllelse vad gäller att elavfallet tas om hand på rätt sätt. 

Med stöd av ovanstående tycker motionärerna att kommunen ska införa en 
lösning som gör att kommuninvånaren kan slänga sitt elavfall närmare hemmet 
och på ett enklare sätt än att varje gång behöva besöka ÅVC. Ett exempel på en 
sådan lösning kan vara att införa något liknande som ”Samlaren” i Eksjö 
kommun. Det skulle dessutom kunna bidra till dubbel miljönytta med tanke på att 
vissa bilresor som idag sker till ÅVC då kan komma att undvikas. Med hänsyn till 
att återvinningscentralen och den typen av verksamhet idag drivs genom vårt 
helägda kommunala bolag Eksjö Energi AB, bör även samråd ske med dem i en 
sådan fråga. 
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Slutligen, för att uppnå alla delar av helheten med detta är det viktigt att lösningen, 
hur den än ser ut, erbjuds i flera av kommunens orter. 

Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S) yrkar därför 

att uppsamling av elavfall genom kommunens försorg ska möjliggöras på fler 
platser, än vid respektive återvinningscentral, i enlighet med motionen. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Motion från Johan Starck och Sebastian Hörlin 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 196 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion - fördelning 
Dnr KLK 2021/131 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisad motion till ledningsutskottet med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-10-21. 

Ärendebeskrivning  
Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings Län och kommunernas olika sätt 
att arbeta.  

För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa arbetssätt 
vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare.  

Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och med flera av de 
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen.  

Inom administrationen och politiken kan det finnas vinster med arbete hemifrån 
och mer samordning för en effektivare verksamhet, (digitala möten), och med nya 
rutiner.  

Pandemin har inneburit en stresstest för hela organisationen och kommunen som 
belyst både styrka och svagheter samt luft i systemet. Detta bör ses som en 
möjlighet att stå starkare inför framtiden. 

Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna  

att kommunstyrelsen ger samtliga organisatorer och kommunala bolag i Eksjö 
kommun i uppdrag att utreda vilka arbetssätt som kan förändras, förbättras och 
permanentas framöver med lärdom av pandemin. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 
      

Utdrag:  
Ledningsutskottet 
Kansliavdelningen
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Ks § 197 Undersök möjligheten att bevilja 
trygghetslarm till alla ensamma i Eksjö kommun - 
medborgarförslag- fördelning 
Dnr KLK 2021/60 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till socialberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

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.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Göran Dackebro 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 198 Snöröjning cykelväg Hult-Movänta 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/45 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande;  

Jag vill att man snöröjer cykelvägen mellan Hult och Movänta i hela sin längd och 
bredd, och att man skyndsamt efter snöröjningen halkbekämpar med någon form 
av grus såsom krossgrus.  

Anledning till medborgarförslaget är att många använder cykelvägen för motion så 
som att gå mellan Hult och Movänta och tillbaka till Hult, alternativt Hult 
Movänta-Bogård och tillbaka till Hult.  

Skulle förslaget gå igenom skulle det resultera i att man slipper gå på länsväg 1034 
vilket utgör onödig fara för både bilister och fotgängare. I dagens läge kör 
snöröjningsmaskinen från Hult samhälle till Stapelvägen och Mastvägen för att 
utföra snöröjning, maskinen passerar alltså cykelvägen. 

Uppgiften kan genomföras av en så kallad lastmaskin som oftast är gul med två 
stora hjul där fram och två stora hjul bak. I framändan på maskinen sitter ett stativ 
där man kan fästa ett så kallat snöskär, som man sedan sänker ner på cykelvägens 
asfaltsyta och kör framåt så att snön skjuts antingen till höger eller vänster sida.  

Detta gör att det blir rent från snö bakom maskinen. Man kan också använda sig 
av en så kallad jordbrukstraktor som finns i flera olika färger oftast blåa eller röda 
med stora hjul bak, och små hjul där fram. I framändan fästs ett snöskär som man 
fäller ner på asfaltsytan på cykelvägen och kör framåt, så att snön skjuts antingen 
till höger eller vänster sida av cykelvägen. 

Förslagsvis skulle dock arbetet utföras av den befintliga maskin som nu åker förbi 
cykelvägen mellan Hult samhälle och Stapelvägen som tidigare omnämnts.. 

Enligt förslagsställarens beräkningar skulle detta kunna genomföras för den ringa 
summa av 8 000 kronor per säsong. Detta är räknat på följande vis. 

Kostnad för maskin: 800 kronor per timme 
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Snöröjning 20 gånger per säsong 

30 minuter per röjningstillfälle 

0,5 timmar gånger 20 tillfällen skulle resultera i den ringa kostnaden 8 000 kronor. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 
Medborgarförslag  
      

Utdrag:  
Håkan Stenbäck 
Kommunstyrelsen
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Ks § 199 Rensopning av cykelväg - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/46 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Håkan Stenbäck, Hult, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande; 

Om mitt medborgarförslag om snöröjning av cykelvägen Hult-Movänta skulle gå 
igenom vill jag att man, när snö och is har försvunnit och våren infunnit sig, 
rensopar cykelvägen från sandningsgrus mellan Hult samhälle och Movänta. 

Det skulle man kunna genomföra genom att man använder sig av en så kallad 
lastmaskin, som oftast är gul och har stora hjul fram och stora hjul bak. Där fram 
på maskinen finns ett stativ där man kan fästa en så kallad sopvals. Sopvalsen 
sänker man ner på asfaltsytan och startar så att den sopar undan gruset ner i diket 
mellan cykelvägen och länsväg 1034. 

Håkan Stenbäck bedömer att en sådan maskin skulle kosta cirka 800 kronor per 
timme. 

Enligt Håkan Stenbäcks uppfattning skulle jobbet utföras på 60 minuter, vilket 
gör att totalkostnaden blir ringa 800 kronor. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Håkan Stenbäck, 2021-02-12   
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 200 Döp gata eller res staty efter Börje 
Stigwall - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/61 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Magnus Wassborg framför i medborgarförslag 2021-02-22 följande;  

Börje Stigwall, stadsarkitekt under åren 1956-1964 i Eksjö, förhindrade att 
politikerna som styrde Eksjö i början av 1960-talet lät företaget Åhlén o Holm 
riva Gamla stan från ån ner till Norrtull, för att uppföra Tempo.  

Man kan ana storleken på byggnationen om man jämför ytan av parkering och 
byggnad (numera Willys).  

Hade politikerna lyckats med att avsätta Börje Stigwall, hade man förstört all 
framtida turistverksamhet. Man hade idag inte heller varit en av Sveriges främst 
bevarade trästäder från 1600-1800-tal, med stor uppmärksamhet från Europa. 
Turistnäringen hade varit obefintlig och man kan ana att vissa andra investeringar 
- dragkamper mellan närliggande städer och nationellt, hade utfallit med andra 
vinnare.  

En stor del av Eksjös dragningskraft och inflyttning beror på stadens äldre 
kvarter, vilket enligt många skapar en genuin stadskärna. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Magnus Wassborg 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 201 Säkrare gång- och cykelväg i Vildparken 
och Hotellträdgården - medborgarförslag - 
fördelning 
Dnr KLK 2021/47 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Monica Ahlenius, Eksjö, framför i medborgarförslag 2021-02-12 följande; 

Det är många med mig som upplever att det är mörkt att promenera i Vildparken 
kvällstid. Det finns idag ingen belysning på grusvägarna i Vildparken utan bara 
längs de asfalterade vägarna vid ån och vägen som går mitt i parken från 
Parkgatan mot Norra Ågatan.  

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

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Monica Ahlenius 2021-02-12  
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 202 Väg 892 - medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/48 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
Göte Axelsson framför i medborgarförslag 2021-02-15 följande;  

Vi som är boende vid allmänna vägen 892 anser det vara på tiden att Eksjö 
kommun i samarbete med Trafikverket rustar upp denna väg som under många år 
haft ett bristande underhåll samt allmänt dåligt underlag i vägbanan för att lyckas 
med detta.  

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

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag från Göte Axelsson 2021-02-15 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 203 Förslag till ordnad hundpark-rastpark - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/55 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23. 

Ärendebeskrivning  
I medborgarförslag 2021-02-17 framförs följande:  

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

Det hade kunnat minska antal hundar på stan eller liknande ställen där man 
kanske inte uppskattar lösdrivande hundar. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag 2021-02-17 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen

110



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-04

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 204 Trafiksäkerheten Mariannelund - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2021/57 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-09-23.  

Ärendebeskrivning  
Jerry Murto framför i medborgarförslag 2021-02-18 följande; 

Trafiksäkerheten runt centrum i Mariannelund där bussarna stannar för på och 
avgångar bör ses över. 

Bilister färdas fort genom samhället och även lastbilar, de skulle inte ha en 
möjlighet att stanna om ett litet barn gick vid övergångsställena. 

Förslagsställaren vill att övergångsställena höjs med en vägbula så att trafiken 
saktar ner där människor vistas. Han tror att alla skulle uppskatta om trafiken 
saktades ner där. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22 
Medborgarförslag 2021-02-17 från Jerry Murto 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 205 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorn Samverkansprotokoll 2021-02-23 
Barn- och utbildningssektorns Samverkansprotokoll 2021-03-18 – grundskola 
Barn- och utbildningssektorns Samverkansprotokoll 2021-04-01 – grundskola 
Samhällsbyggnadssektorns Samverkansprotokoll SbB 2021-04-07 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-13 
Räddningstjänstens Samverkansprotokoll 2021-04-21 
 
-----

112



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-05-04

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 206 Utskottsprotokoll samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2021-04-20 samt beslut fattade 
med stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet redovisade kommunledningskontoret, 12 delegationsbeslut 
gjorda utav tillförordnad förhandlingsansvarig, HR-chef, samt upphandlare. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottets beslut 2021-04-20 
Underlag från kommunledningskontoret 
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Ks § 207 Nämnd- och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUN protokoll 2021-04-21 
BUB protokoll 2021-04-21 
SocN protokoll 2021-04-21 
SocB protokoll 2021-04-21 
SbB-protokoll 2021-04-21 
SbN-protokoll 2021-04-21 
Tub protokoll 2021-04-21 
 

----- 
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Ks § 208 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokollen är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Stadshus AB Protokoll 2021-01-12 
Eksjö Stadshus AB Protokoll 2021-02-09 
Eksjö Stadshus AB Protokoll 2021-03-16 
Eksjö Stadshus AB Protokoll 2021-03-23 
Eksjö Stadshus AB Protokoll 2021-03-23
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